REGULAMENT CONCURS
"Cumperi vigneta pentru Ungaria cu aplicația TPARK si castigi un card cadou de la EMAG”
1. Organizatorul concursului
1.1 Concursul este organizat de S.C. PICONET S.R.L. cu sediul in Str. Gheorghe Doja,
nr.11, Timisoara, jud Timis.
1.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in
prezentul regulament in perioada desfăsurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu
inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.
2. Perioada de desfășurare a concursului
2.1 Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada
15.01.2019, ora 00:00– 15.02.2019, ora 23:59, ora României, pe pagina de Facebook
TPARK https://www.facebook.com/SMS.TPark/ și pe aplicația mobilă TPARK,
disponibila gratuit in Google Play și App Store.
3. Dreptul de participare
3.1 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti
la data inceperii concursului, care are domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu au
dreptul de a participa la acest concurs angajatii companiei Piconet SRL, precum si rudele
de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.
3.2 Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
- ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data
inceperii acestui concurs;
- ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate,
permis de conducere, pasaport si permis de sedere);
- ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil).
3.3 Pentru identificare si intrarea in posesia a premiului, castigatorul va prezenta
reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de
identitate sau pasaport.
4. Modul de desfasurare a concursului
4.1 Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa descarce aplicatia TPARK, disponibila gratuit in Google Play și App Store;
b) sa achizitioneze o vigneta pentru Ungaria (indiferent de tipul acesteia) din
aplicatia TPARK;
c) sa intre pe pagina TPARK de pe Facebook si sa devina fan al paginii;
d) sa distribuie pe profil postarea TPARK despre concurs.
5. Premiul concursului și desemnarea acestuia
5.1 Desemnarea castigatorului se va realiza prin tragere la sorți, prin intermediul site-ului
http://random.org, la data de 20 februarie 2018, ora 11:00 (ora României) si va fi filmata,
fara prezenta unui notar.
5.2 Participantul extras ca fiind castigator si este validat, trebuie sa puna la dispozitia
organizatorului in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare din momentul contactarii,
datele personale pentru livrarea premiului.
5.3 In cazul in care castigatorul nu trimite in maxim 3 (trei) zile lucratoare din momentul
contactarii informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va
extrage un alt castigator. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii
castigatorilor din motive care nu tin de el.
5.4 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va

descalifica pe cei a caror activitate in cadrul concursului o considera drept frauda.
5.5 Premiul oferit de organizator este un card cadul valoric de cumparaturi in valoare de 700
(sapte sute) lei, valabil pe www.emag.ro si pe aplicatia mobila eMAG. Cadoul cadou va
putea fi folosit o singura data, integral, in termenul stabilit la comunicarea codului de
cupon si va fi transmis castigatorului, in format electronic in maxim 30 de zile din
momentul contactarii in vederea validarii
5.6 Cardul cadou de cumparaturi nu poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii.
Voucherul utilizat sau neutilizat nu se returneaza si nu poate fi reportat.
6. Forta majora
6.1. Pentru acest Regulament, forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
6.2. Daca organizatorul invoca forta majora, acesta are obligatia de a comunica
participantilor Concursului existenta acesteia, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la
aparitia cazului de forma majora.
7. Litigii
7.1. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
7.2. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe
cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in
litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

