
REGULAMENT TOMBOLA

"Comenzile de Black Friday iti pot aduce un city-break la Viena"

Art. 1. Organizatorul
Organizatorul concursului  “Comenzile de Black Friday iti aduc un city-break la Viena!" (in 
continuare Tombola)  este S.C. Rubin 2000 Import-Export S.R.L. (in continuare Organizator), cu 
sediul social in str. Finlanda, nr. 2, sector 1, 011776, Bucuresti.

Castigatorilor Tombolei li se vor acorda premii, conform procedurilor si dispozitiilor 
prezentului Regulament.

Art. 2. Dreptul de participare 
La aceasta Tombola poate participa orice persoana juridica cu sediul in Romania. Participantii la 
Tombola accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament.

Conditii participare:
1. Sa fie clienti ai S.C. Rubin 2000 Import-Export S.R.L.
2. Sa comande, in perioada 12.11.2018 – 16.11.2018, produse participante la campanie in valoare

de peste 1000 de lei (fara TVA).
3. Comenzile vor fi achitate in avans sau cu OP la maxim 3 zile.

La  prezenta  Tombola  nu  au  dreptul  sa  participe  angajatii  Organizatorului,  ai  agentiilor  si
societatilor implicate in organizare si derularea acestei  Tombole,  precum si rudele de gradul I
(copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.  

Art. 3. Produse participante – categorii de produse

·Placile ABS marca Rowmark si Trotec;
·Profile din aluminiu pentru perete si birou;
·Magneti pentru ecusoane;
·Taguri pentru animale;
·Ghilotine Rowmark;
·Pixurile Millenium;
·Solutii marcare metale marca TherMark si CerMark;
·Aluminiu Trotec;
·Trodat Printy;
·Trodat Mobile Printy;
·Trodat datiere & numaratori;



·Accesorii stampile Trodat: tus stampile, tusiere de birou;
·Consumabile Trodat: cauciuc stampile, fotopolimer, folie de baza, etc;
·Timbru sec si accesorii Trodat.

Toate aceste produse se regasesc pe urmatorele website-uri www.materialedegravura.com si 
www.trodatstamp.ro.

Art. 4. Premiile Tombolei
Premiile Tombolei consta in urmatoarele premii:  
- 3 premii constand intr-un city-break de 2 persoane la Viena ce include: transport cu avionul 
Bucuresti-Viena si retur pentru 2 persoane si cazare pentru 2 persoane la hotel de 3*.

Acordarea premiului castigatorului se va face astfel:
- Extragerea la sorti va fi pe data de 23.11.2018. Validarea castigatorilor va fi facuta in perioada 
23.11.2018 - 30.11.2018. Acordarea efectiva a premiului de catre Organizatorul Tombolei va fi 
facuta pana pe 01.02.2019.
- Pentru acordarea efectiva a premiului catre castigator, respectiv city-break-ului la Viena pentru 2
persoane, va fi stabilita de comun acord cu castigatorul si va putea fi stabilita in perioada de 
validare, perioada calatoriei putand fi aleasa in intervalul 01.03.2019 - 31.03.2019. Castigatorul 
are obligatia de a-i comunica Organizatorului prin acord scris perioada ferma a calatoriei in 
perioada de validare, aceasta neputand fi modificata ulterior.  

In cadrul tragerii la sorti se vor alege 3 castigatori si 6 rezerve. 

Va fi acordat 1 premiu per companie participanta. In cazul in care se extrag facturi apartinand 
aceleasi companii participante, se va apela la rezervele extrase, in ordinea extragerii lor.

Premiul se va acorda administratorului / directorului general al companiei participante, urmand ca 
acesta sa desemneze persoanele care vor beneficia de city-break. 

Art. 5. Procedura tombolei
Perioada de desfasurare a concursului este 12.11.2018 (ora 0:00) - 16.11.2018 (ora 24:00).

Art.  5.1.  MECANISM:  COMANDA PRODUSE DE PESTE 1000  LEI  (FARA TVA)  SI
INTRA AUTOMAT  IN TRAGEREA LA SORTI PENTRU UN CITY-BREAK LA VIENA
PENTRU 2 PERSOANE! MAI MULTE COMENZI, MAI MULTE SANSE DE CASTIG!

Participantii care indeplinesc conditiile enumerate la Art. 2 vor intra automat in tragerea la sorti.
Acestia aduna sanse de castig in functie de numarul facturilor care indeplinesc conditiile de 
participare specificate la Art.2. 

1 factura de peste 1000 lei (fara TVA) = 1 sansa la premiu
Exemplu:       2 facturi de peste 1000 (fara TVA) = 2 sanse la premiu

http://www.materialedegravura.com/
http://www.trodatstamp.ro/


Art. 5.2. Conditii:

4. Sa achizitioneze produse din categoriile indicate la Art. 3. Achizitiile din afara perioadei de
desfasurare a concursului nu vor fi luate in considerare. 

5. Sa achite in termen facturile in cauza, conform Art.2. 
6. Sa semneze toate documentele de receptie la inmanarea premiului ( Contract si Proces Verbal

de Predare – Primire). 
7. Sa  furnizeze  Organizatorului  documente  necesare  pentru  organizarea  calatoriei,  precum  si

numele beneficiarilor pana la data de 31.12.2019.
8. Reclamatiile  cu privire  la  premiile  primite  se  pot  transmite  in  scris  in  maxim 5 zile  de  la

receptia premiului. 
9. Organizatorul nu isi asuma responabilitatea privind incapacitatea castigatorului de a intra in

posesia premiului.

Nu vor fi luate in considerare urmatoarele:
· facturile care nu au fost achitate.
· facturile care au fost restituite sau stornate. 

Art. 5.3. Validarea castigatorului. Publicarea castigatorului. Intrarea in posesie a premiului.
Ulterior  desemnarii  castigatorului  Tombolei,  potrivit  mecanismelor  descrise  mai  sus,
Organizatorul va proceda la validarea castigatorului,  ocazie cu care se va verifica indeplinirea
conditiilor  privind  inscrierea  Participantului  in  Tombola,  precum  si  modul  de  desfasurare  a
acesteia.  
Pentru ca un Participant sa fie validat drept castigator al campaniei, este necesara indeplinirea
tuturor conditiilor: 
(1) Inscrierea si respectarea tuturor conditiilor de inscriere in campanie sa se realizeze conform
Art. 2 de mai sus;
(2) Sa poata revendica premiul si sa poata calatori, astfel:
- sa poata revendica premiul pana pe 31.12.2019,
-  sa  poata  calatori  in  perioada  01.03.2019 -  31.03.2019 si  sa  nu  aiba  interdictie  de  a  parasi
Romania in perioada mai sus mentionata. In cazul in care ulterior se dovedeste ca participantul
desemnat castigator are interdictie de a parasi Romania sau are interdictie de a calatori in Austria,
premiul  nu va fi  acordat.  Castigatorul  isi  poate  alege  orice perioada  de a calatori  in Viena -
Austria in limita perioadei 01.03.2019 – 31.03.2019.

Pentru  a putea fi validat drept castigator si pentru a intra in posesia premiului, participantul va
trebui sa poata fi contactat pe numarul de telefon si/sau pe adresa de e-mail. In cazul in care acesta
nu raspunde la telefon sau e-mail, in termen de 5 zile (prin telefon/e-mail in ordinea in care s-a
facut  prima  contactare),  acesta  va  fi  declarat  invalidat  si  se  va  trece  la  rezerve  in  ordinea
desemnarii lor. Dupa anuntarea participantului, acesta are obligatia ca pana pe 31.12.2018 sa-i
comunice Organizatorului data efectuarii calatoriei si sa-i furnizeze toate actele necesare pentru
validarea premiului, acceptul scris al castigatorului pentru revendicarea premiului si datelor pentru
efectuarea calatoriei si pentru efectuarea rezervarilor necesare (bilet avion si cazare).  In cazul in
care Participantul  nu va pune la  dispozitie  Organizatorului  toate  datele/actele  necesare pentru



acordarea premiului pana pe 31.12.2018, acesta va fi invalidat si se va trece la rezerva in ordinea
desemnarii lor. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate
mai sus.  
7.2.1.  Ulterior  validarii,  identitatea  sa  va  fi  anuntata  oficial  pe  pagina  pe  pagina  web
www.rubin2000.ro .  In cazul in care premiul nu se va putea acorda din motive independente de
Organizator, acesta va fi anulat. 

Art. 5.3. Acordarea premiilor
Acordarea  premiilor  se  face  prin  tragere  la  sorti  in  prezenta  unui  notar  public.  Pentru
anonimizarea datelor, in sistem vor fi introduse numerele facturilor care indeplinesc conditiile de
participare. Dreptul la premiu este nominal si netransmisibil, neexistand posibilitatea de a solicita
contravaloarea in bani a produsului  acordat ca premiu. 

Premierea participantilor din Bucuresti, se va face in prezenta reprezentantilor Organizatorului si
ai  Participantului  castigator,  la  adresa  punctului  de  lucru.  Pentru  participantii  castigatori  din
provincie, premiile se vor livra prin intermediul firmelor de curierat.

Art. 6. Regulamentul concursului

Regulamentul acestui concurs va fi disponibil pe website-urile www.rubin2000.ro, 
www.materialedegravura.com, www.trodatstamp.ro.

Art. 7. Diverse

Prin inscrierea la Tombola "Comenzile de Black Friday iti aduc un city-break la Viena", 
participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 

http://www.trodatstamp.ro/
http://www.materialedegravura.com/
http://www.rubin2000.ro/
http://www.rubin2000.ro/

