REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI
“SPUNE-MI CĂ VREI FERESTRE NOI...”
SECȚIUNEA 1.
ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI
1.1.Tombola “Spune-mi că vrei ferestre noi...” este organizată de S.C. REHAU Polymer S.R.L. cu
sediul în Șos. de Centură 14-16, județ Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/3452/1998, având Codul Unic de Înregistrare RO 10433087, (denumită în continuare
“Organizator”) și este desfășurata de S.C. Advertigo S.R.L. cu sediul în str. Dimitrie Drăghiescu nr. 10,
sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/11555/98, având Codul Unic de
Înregistrare RO 11202501.
1.2.Participanții la Tombola “Spune-mi că vrei ferestre noi...” sunt obligați să respecte termenii și
condițiile regulamentului oﬁcial al acesteia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare
“Regulament Oﬁcial”). Regulamentul Oﬁcial este redactat și este făcut public pe wesite-ul
http://fensterra.com/ în secțiunea dedicată concursului și pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/Fensterra/
Organizatorul își rezervă dreptul de a modiﬁca sau schimba prezentul Regulament Oﬁcial, urmând ca
astfel de modiﬁcari să intre în vigoare numai după anunțul de prezentare a acestor modiﬁcări pe
site-ul http://fensterra.com/ și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Fensterra
SECTIUNEA 2.
LOCUL ȘI DURATA TOMBOLEI
2.1.Perioada de înscriere la tombolă este 11 aprilie 2016 – 30 decembrie 2016. Participanții se vor
înscrie la tombolă intrând pe site-ul http://fensterra.com, în secțiunea dedicată acesteia. Această
tombolă se adresează tuturor cetățenilor din România care își doresc un voucher pentru ferestre cu
proﬁle REHAU în valoare de 1.000 euro (TVA inclus), pentru a ﬁ folosite personal sau a ﬁ donate unui
membru al familiei, unui cunoscut sau unei organizații din lista disponibilă.
SECȚIUNEA 3.
PARTICIPANȚII LA TOMBOLĂ
3.1. Pot participa la Tombolă toate persoanele ﬁzice cu domiciliul în România cu vârsta minimă de
18 ani, împlinită la data înscrierii, care se înscriu pe site-ul http://fensterra.com/, în secțiunea dedicată
acesteia, în perioada 11 aprilie 2016 – 30 decembrie 2016.
3.2. Nu pot participa la Tombolă angajații, asociații/acționarii, administratorii societăților
Rehau Polymer SRL și Advertigo SRL, angajații distribuitorilor de proﬁle PVC Rehau sau orice altă parte
cu care Rehau Polymer are contracte în desfășurare.
De asemenea, nu pot participa la Tombolă, rudele de gradul întâi (soț, soție, părinți, copii) și doi
(frați, surori) ai celor mai sus menționați. Această promoție este adresată exclusiv persoanelor ﬁzice.

SECȚIUNEA 4.
PREMIILE ACORDATE
4.1.Se vor acorda 9 premii constând în 9 vouchere în valoare a câte 1000 euro (incluzând TVA) care
vor ﬁ primite de către participantul care a făcut înscrierea și a câștigat extragerea lunară, urmând a ﬁ
valoriﬁcat de către acesta sau de către o terță persoană sau organizația caritabilă selectată de
S.C. REHAU Polymer S.R.L. Donația către organizația caritabilă se va face la încheierea perioadei
de concurs, după colectarea ﬁnală a tuturor voucherelor care au fost donate de către câștigători.
Condiții de acordare a premilui:
Este obligatoriu ca participantul să se ﬁ înscris pe pagina de concurs www.fensterra.com și să ﬁ ales
metoda de primire a premiului.Voucher-ul poate ﬁ utilizat timp de 12 luni, după care va ﬁ redirecțonat
automat către organizația caritabilă, dacă nu a fost utilizat de către câștigător.
Într-un termen de maxim 10 de zile de la data desemnării câștigătorului și anunțarea acestuia, acesta
trebuie să își ridice premiul, în caz contrar, acesta va ﬁ descaliﬁcat, urmând să ﬁe desemnat câștigător
următoarea rezervă.
În cazul în care valoarea ferestrelor depășește suma de 1000 euro (TVA inclus), diferența va ﬁ
suportată de câștigător, cu acordul acestuia.
În cazul în care valoarea ferestrelor este mai mică decât 1000 euro (TVA inclus), diferența până la
1000 euro (TVA inclus) nu va ﬁ acordată în bani.
SECȚIUNEA 5.
MODUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI – ȘI ACORDAREA PREMIILOR.
5.1. Participă la tombola toate persoanele care s-au înscris pe site-ul www.fensterra.com în intervalul
legal de desfășurare a promoției (11 aprilie ora 00:00 - 30 decembrie ora 24:00).
5.2. Extragerile sunt organizate lunar, în data de 5 ale lunii următoare (sau în prima zi lucrătoare,
în cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare). La extragere participă toate persoanele înscrise în luna
respectivă (de la ora 00.00 a primei zile calendaristice, până la ora 24:00 a ultimei zile calendaristice).
Fac excepție prima zi a promoției (11 aprilie 2016) și ultima zi a promoției (30 decembrie 2016),
acestea ﬁind considerate datele de început și respectiv de sfârșit ale campaniei, în lunile respective.
La data extragerii se va realiza o listă cu numele tuturor celor care s-au înscris în luna anterioară,
în ordine cronologică. Lista va ﬁ introdusă pe site-ul www.random.org/lists care va genera o rearanjare
aleatorie a listei. Primul din aceasta lista va ﬁ câștigătorul concursului. Vor ﬁ luate în cosiderare
3 rezerve. Procedura de tragere la sorți se va desfășura în prezența unei comisii, din care vor face
parte reprezentanții S.C. REHAU Polymer S.R.L, S.C. Advertigo S.R.L și un notar public.
5.3. Organizatorul se obligă să anunțe câștigătorul pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/Fensterra si pe site-ul http://fensterra.com/ în maxim 3 zile de la
desemnarea acestuia.
Participantul declarat câștigător va avea la dispozitie maxim 10 zile calendaristice sa ridice premiul,
(sau sa semneze procesul verbal de predare a premiului către o altă persoană desemnata de acesta,
sau catre o organizație caritabila aleasa de Rehau Polimer srl).

5.4. Dacă cel anunțat câștigător nu revendica premiul în maxim 10 zile de la anunțarea acestuia,
premiul transferat către prima rezerva. Procesul va ﬁ reluat de maxim 3 ori, până la epuizarea listei
rezervelor. În cazul în care în luna respectivă nu este nici un câștigător, premiul lunii respective
se va anula.
5.5. Câștigătorul poate utiliza premiul într-un interval de 12 luni de la data câștigării acestuia, după
care va ﬁ redirecțonat automat către organizația caritabilă, dacă nu a fost utilizat de către câștigător.
Prin utilizarea premiului se înțelege realizarea unei comenzi de ferestre și/sau uși cu proﬁle de
PVC REHAU. În cazul în care comanda este mai mică decât valoarea voucher-ului, nu se va oferi
nicio compensare. În cazul în care valoarea comenzii depășește valoarea voucher-ului, câștigătorul va
achita producătorului diferența constatată între comanda și valoarea voucher-ului. Cursul de schimb
EURO/RON agreat este cursul din data la care se realizeaza efectiv comanda către un producător
autorizat. Voucher-ele nu se pot cumula. Singura excepție sunt voucher-ele donate organizației
caritabile indicate de REHAU Polymer, acestea putând ﬁ cumulate, în cazul în care mai multe persoane
decid să le doneze organizației respective.
5.6. Premiul poate ﬁ utilizat prin intermediul următoarelor ﬁrme producătoare de ferestre cu proﬁle
REHAU: Termoplast, Nicomi, Clasic Market, Scudo Serv, Mar & Pet, Plus Confort, Barrier (Electric Plus),
Stialmet, Trio Nec, Deco Plast, Suki Group, Axor Proiect și Celena. Datele de contact pot ﬁ găsite pe
site-ul www.fensterra.com.
SECTIUNEA 6.
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
6.1.Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor
personale stocate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
conﬁdențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezența Tombolă și să le
utilizeze conform prezentului Regulament Oﬁcial și legislației în vigoare.
Participanții la Tombola în calitate de persoane vizate au, conform Legii 677/ 2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și
dreptul de opoziție.
6.3.Tuturor participanților la Tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul
de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție.
SECȚIUNEA 7.
ÎNCETAREA TOMBOLEI
7.1. Prezenta Tombola poate înceta:
• prin ajungerea la termen a perioadei desfăsășurării Tombolei
• în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul Organizatorului,
din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Tombola.

SECȚIUNEA 8.
LITIGII
8.1.Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Tombolă se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va ﬁ posibilă, litigiile vor ﬁ soluționate de instanțele
judecătorești române competente.
SECȚIUNEA 9.
DISPOZIȚII FINALE
9.1 Acordarea premiului reprezintă principala obligație a organizatorului.
Validarea și modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului.
Odată cu primirea premiului, participantul câștigator declară în mod liber și neechivoc că nu are nici un
fel de pretenții, de nici o natura și nu va avea nici în viitor, față de organizatori, exceptând clauzele și
condițiile de intrare în posesie a premiului câștigat.
9.2. Organizatorul poate prelungi durata Tombolei informând despre aceasta posibili participanți, prin
intermediul paginii de Facebook https://www.facebook.com/Fensterra și a site-ul http://fensterra.com,
în secțiunea dedicată Tombolei.
Toți participanții la Tombolă acceptă să se conformeze acestui regulament.

