Regulamentul Concursului „Moldova - Olanda”
1. Concursul „Moldova - Olanda” (în continuare Concurs) este organizat de operatorul de
telefonie mobilă Î.M. Orange Moldova S.A. (în continuare Organizator) şi Federaţia de Fotbal
din Moldova (în continuare FMF), pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 04/10/2010 –
06/10/2010 inclusiv (în continuare Perioada Concursului). Obiectul concursului se rezumă la
acordarea posibilităţii pentru participanţi, în cazul respectării cerinţelor prezentului regulament,
de a lua parte la extragere şi a câştiga premiu final (în continuare Premiu).
2. Participanţi la concurs pot fi clienţii Î.M. Orange Moldova S.A., persoane fizice – cetăţeni ai
Republicii Moldova, eligibili participării la concurs, care au împlinit vârsta de 18 ani şi au
domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare Participant). Angajaţii Organizatorului şi
ai FMF nu au dreptul să participe la concurs.
3. Vor fi consideraţi eligibili participării la concurs următorii clienţi (condiţii cumulative):
•

au în posesia lor originalul biletului de intrare pentru meciul de fotbal Moldova –
Olanda din cadrul grupei E a preliminariilor Campionatului European 2012,
preconizat pentru 08.10.2010

•

biletul, in original, va fi prezentat, , în cazul în care participantul va fi câştigătorul
premiului.

4. Numărul scurt atribuit pentru concursului: 2020.
5. Mesajele expediate la numărul scurt 2020 precum şi cele primite de la numărul scurt 2020
sunt gratuite, cheltuielile fiind suportate de Organizator.
6. Înregistrarea la Concurs este gratuită.
7. Pentru a se înregistra la concurs, clientul trebuie sa transmită prin SMS la numărul scurt 2020,
numărul de serie al biletului de intrare, care este format din 5 cifre.
8. Abonatul poate să se înregistreze pentru participare in concurs pe toată perioada desfasurarii
acestuia (04/10/2010 - 06/10/2010).
9. La finalul Concursului va avea loc o extragere, în urma căreia se va desemna un câştigător,
căruia i se va acorda Premiul. Extragerea va avea loc pe 07.10.2010, ora 11:00, în incinta
oficiului Orange Moldova, str. Alba Iulia 75, Chisinau. Extragerea va fi efectuată de către o
comisie specială a Organizatorului şi a FMF.
10. Identificarea câştigătorului:

-

La sfârşitul concursului, în urma tragerii la sorţi cu utilizarea softului de la calculator, va fi
desemnat un câştigător.

11. Premiu:
Premiul la sfârşitul concursului este:
o Un telefon mobil iPhone 4
12. Organizatorul are dreptul să renunţe la decernarea premiului în următoarele cazuri:

-

Dacă câştigătorul nu va prezenta originalul biletului de intrare şi numărul de serie de pe bilet
trebuie să corespundă cu cel din SMS-ul expediat.

-

Dacă în decurs de 10 zile lucrătoare după finalizarea perioadei de concurs operatorul nu va
reuşi să contacteze câştigătorul, din motiv că telefonul acestuia este deconectat (abonatul se
află în afara ariei de acoperire sau telefonul este deconectat din cauza sumei insuficiente în
contul clientului) şi/sau dacă câştigătorul nu a contactat operatorul în decurs de 5 zile
lucrătoare, după ce la numărul lui a fost expediat un mesaj de înştiinţare.

-

Dacă câştigătorul refuză să semneze contractul de oferire a premiului şi actul de primirepredare a premiului cu operatorul în decurs de 10 zile lucrătoare după finalizarea perioadei de
concurs.

-

Dacă în urma acţiunilor întreprinse de operator, câştigătorul nu contactează operatorul în
decurs de 5 zile lucrătoare, câştigător este desemnat următorul participant, conform
rezultatelor extragerii.

-

Locul înmânării premiului concursului este locul desemnat de către operator. Cheltuielile de
deplasare sunt suportate de către câştigător.

13. Pentru a ridica premiul, câştigătorul trebuie să se prezinte în locul anunţat de operator şi să
posede buletinul de identitate.
14. Câştigătorul nu va putea primi echivalentul premiului în bani. De asemenea, premiul nu va
putea fi returnat sau schimbat.
15. Câştigătorul sunt obligaţi să achite toate taxele şi/sau impozitele aferente, aplicabile conform
legislaţiei RM în vederea câştigului de venituri adiţionale în calitate de premii, în rezultatul
participării la concurs.
16. Participând la concurs, participanţii îşi exprimă acordul pentru ca numele şi prenumele lor să
fie folosite în scopuri publicitare, fără acordul adiţional al participanţilor şi fără achitarea
compensaţiilor adiţionale.
17. Prin participarea la concurs participanţii îşi exprimă acordul privitor la condiţiile regulamentului
de organizare a prezentului concurs.
18. Toate întrebările legate de condiţiile de participare la Concursul „Moldova - Olanda” pot fi
adresate de către abonaţii Orange la numărul 575757 sau 777 (de pe mobil Orange Moldova)19. Regulamentul concursului, informaţia despre premii şi tarifele pentru SMS pot fi găsite pe
pagina web www.orange.md.

