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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„Marea Descraciuneala” 

 

1. Organizatorul Campaniei 

 

Organizatorul campaniei promotionale „Marea Descraciuneala” („Campania”) este este ATTRIUS 

DEVELOPMENTS S.R.L., o societate infiintata conform legilor romane, cu sediul social in Iasi, str. 

Palas nr. 7A, cladirea A1, etajul 2, biroul A.b-28, Judetul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub 

numarul J22/488/2017, avand cod de inregistrare fiscala RO 37160477, reprezentata la randul sau de catre 

dl. Emilian Gabriel Grosu in calitate de Reprezentant Permanent, denumita in continuare Organizator. 

(„Organizatorul”). 

 

2. Perioada de desfasurare si incetarea Campaniei 

 

Campania promotionala „Marea Descraciuneala” (“Campania”) se va desfasura in baza prezentului 

regulament (“Regulamentul”), pe data de 8 ianuarie 2023, in intervalul orar 10.00 – 22:00. 

 

Campania promotionala poate inceta oricand prin vointa unilaterala a Organizatorului, precum si in cazul 

producerii unui eveniment de Forta Majora care impiedica desfasurarea Campaniei. 

 

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal 

 

La Campanie au dreptul de a participa persoane fizice de orice varsta (cu acordul unui parinte sau tutore 

legal in cazul minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani) cu exceptia angajatilor Organizatorului, 

proprietarilor de magazine din cadrul Iulius Mall Iasi, angajatilor acestora precum si toti cei implicati in 

organizarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora pana la gradul al treilea inclusiv. 

 

Orice persoana se inscrie la Campanie trebuie sa faca dovada cu bonuri fiscale ca a efectuat cumparaturi 

de minimum 500 lei, din unul din magazinele din Iulius Mall Iasi, CU EXCEPTIA urmatoarelor: Emag, 

Altex, Hiper-farmacia Dr.Max, locatiile din zona Foodcourt, Osteria MOO, La Corniche, Tucano Coffee, 

Petru, Fornetti, Starbucks, 5 to go, Cinema City, Inmedio, Xpress, Carrefour, dm, farmacia Aris, Cutiuta 

Muzicala, Urbatech, Hoco, Contakt, Librarium, Cronos, Imprinto, Inkark, Lensa, Donna Carina, Stef, 

Plafaria, Bio Balance, Color, Christian Tour, Atlantic Turism, Posta Romana, Betty Ice, CFR Calatori, Cut 

Tipe (mercerie), Atelier Retus, Kodak, Starnet, Code School Iasi, Lava&Cuce, Million Games, River Bet, 

Orange, Vodafone, BW Photo Booth, Voore, Mega Win, Viper Club, Directia Locala de Evidenta a 

Persoanelor Iasi, casele de schimb valutar, institutiile bancare, firmele de asigurari si ghiseele de efectuare 

plati.  

 

Pentru participarea la Campanie, doritorii se vor inscrie in cadrul Campaniei („Participantii”) prin 

completarea documentelor de inscriere, in cuprinsul carora se vor cere si date cu caracter personal. Pentru 

participantii minori sub 16 ani, inscrierea se va efectua de catre un parinte sau tutore cu varsta de peste 18 

ani.  

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata 

durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul 
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Campaniei si de catre orice terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii Campaniei si/sau 

pentru orice alte scopuri pentru care Participantii, sau parintii ori tutorii lor in cazul minorilor de sub 16 

ani, si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la: 

• Nume, Prenume: verificarea identitatii Participantului, a castigatorului Campaniei si incheierea de 

documente necesare in vederea atribuirii premiilor; 

• Numar telefon: anuntarea Participantilor care au castigat un premiu in cadrul Campaniei si 

validarea inscrierii in cadrul acesteia, prin primirea unui sms pe numarul de telefon al 

Participantului. 

• E-mail: pentru transmiterea, si dupa finalizarea Campaniei, de materiale promotionale privind 

Campaniile organizate de catre Organizator, doar dupa exprimarea expresa a consimtamantului 

Participantului; 

• Data nasterii: pentru a realiza statistici cu privire la profilul consumatorului; 

• Orasul: necesar pentru a confirma identitatea castigatorului si pentru a realiza statistici cu privire 

la profilul consumatorului; 

 

Persoanele care s-au inscris la Campanie si au completat documentele de inscriere au urmatoarele drepturi: 

• sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si 

dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poata fi transferat catre 

respectivele persoane sau catre o alta organizatie (portabilitatea); 

• sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori 

restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea  de supraveghere 

competenta; 

fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea prelucrarii 

acestora (“dreptul de a fi uitat”). 

In vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Campanie vor trebui sa 

transmita o notificare la urmatoarea adresa de contact: Iasi, str. Palas nr. 7A, cladirea A1, etajul 2, Jud. 

Iasi. 

 

Participarea la acesta campanie implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului regulament. 

 

4. Premii 

4.1. Premii instant acordate prin intermediul softului 

 

In cadrul Campaniei, Partiipantii primesc, pe loc, de la Centrul de premiere din zona Carrefour, unul din 

premiile puse in joc, in limita stocului disponibil:  

 

 

Produs 
Premii 

pe zi  
Pret unitar 

Premii  TOTAL puse in 
campanie 

 
Decoratiuni luminoase brad Iulius Mall  55 560 55  

 

 

Premiile acordate in baza Campaniei nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu poate fi acordata 

contravaloarea lor in bani. 
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Premiile se ofera in limita stocului disponibil, iar cele ramase neacordate in cursul unei zile nu se vor 

reporta pentru zilele urmatoare.   

 

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 30800 lei (TVA inclus).  

 

 

5. Taxe si impozite 

 

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori  prezentului concurs se calculeaza potrivit 

legislatiei fiscale in vigoare. 

Impozitul pentru premiile a caror valoare individuala depaseste suma de 10.000 de lei este in sarcina 

exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile 

calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit 

conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de catre castigatori in termenul 

anterior mentionat reprezinta situatie de  „renuntare expresa” a acestora la premiul castigat. 

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de catre 

societatea organizatoare. 

 

6. Mecanismul Campaniei 

 

Pentru participarea la Campanie si obtinerea premiilor este necesara parcurgerea urmatorilor pasi: 

 

a) Sa cumperi din orice magazin Iulius Mall Iasi (cu exceptia celor mentionate la punctul 3) pana 

cumulezi bonuri fiscale in valoare de 500 lei (bonurile fiscale de la acelasi magazin sau magazine 

diferite, dar doar din ziua respectiva); 

b) Sa ceri si sa pastrezi bonul fiscal de la magazin/e; 

c) Sa mergi la Centrul de premiere (zona Carrefour) cu bonul/bonurile fiscale si sa soliciti bon de 

ordine de la promoteri; 

d) Cand numarul de pe bonul tau de ordine este anuntat, prezinta bonurile fiscale promoterului, care 

le verifica si le stampileaza; 

e) Comunica datele tale personale pentru a fi introduse in soft; 

f) Pentru a putea intra in posesia premiului, participantul trebuie sa fie de acord cu termenii si 

conditiile legate de procesarea datelor cu caracter personal mentionate in soft. Acest lucru este 

confirmat de participant printr-o semnatura electronica acordata pe tableta/telefonul de inscrirere; 

g) Dupa introducerea datelor, vei primi, pe numarul de telefon cu care te-ai inscris in campanie, un 

sms cu un cod de validare, ce va trebui prezentat personalului de la Centrul de premiere; 

h) Alegi o decoratiune din brad dintre cele disponibile, in 30 de secunde; 

i) O persoana poate primi zilnic un singur premiu instant, indiferent de cuantumul bonurilor fiscale 

prezentate. 

 

 

ATENTIE! 

 

✓ Daca numarul anuntat nu se prezinta la Centrul de premiere in 60 de secunde, dreptul la premiu este 

anulat. 
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✓ Pentru acordarea premiilor pe loc, sunt valabile bonurile fiscale de la magazine diferite, doar din ziua 

respectiva.  

✓ Nu sunt acceptate in campanie bonurile primite de la Centrul Info Iulius Mall Iasi primite de clienti in 

urma cumpararii de cecuri cadou si plicuri sau alte servicii. 

✓ Nu sunt acceptate in campanie bonurile pentru produsele cumparate de clienti folosind ca mijloc de plata 

cecul cadou, decat daca acestea sunt completate de cumparaturi in valoare minima de 500 de lei platite 

cash sau card. 

✓ Nu sunt acceptate in campanie bonurile de la casele de schimb valutar, bonurile primite in urma 

achizitionarii cecurilor/cardurilor cadou ale magazinelor. Nu participa in campanie dovezile de plata de la 

banci, locatiile care ofera servicii de trimitere bani si locatiile care ofera plata facturilor pentru utilitati 

si servicii.  

✓ Retururi: Produsele achizitionate pentru care bonurile fiscale au fost utilizate in vederea castigarii unui 

premiu (bonul poarta stampila Iulius Mall Iasi), nu pot fi returnate magazinului, pot fi doar schimbate 

conform politicii de schimb. 

✓ Bonurile care poarta stampila Iulius Mall Iasi nu mai pot participa in campanie. 

✓ Organizatorul isi rezerva dreptul de cere dovada fizica a achizitiilor de pe bonurile fiscale cu care clientii 

se inscriu in campanie. Aceasta verificare a produselor vizeaza doar desfasurarea in bune conditii a 

campaniei. 

✓ Bonurile clientilor vor fi validate de catre personalul de la Centrul de premiere prin stampilarea acestora; 

✓ Clientii/Participantii pot veni la Centrul de premiere in intervalul orar 10.00 – 22.00; 

 

 

7. Regumalentul Oficial si modificarile lui 

 

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest Regulament, 

sunt disponibile in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant la Centrul Informational din Iulius Mall Iasi si 

pe site-ul iasi.iuliusmall.com/.  

 

8. Solutionarea litigiilor 

 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 

in litigiu vor inainta litigiu spre solutionare instantelor competente romane. 

                                                                                                                     

 

03.01.2023                                                                                           Departament Marketing 

                  Attrius Developments   

Emilian Gabriel Grosu, Administrator 

              S.S  Prin imputernicit 

L.S Gabriel Alexandru Iatco 
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