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Regulamentul Oficial al Campaniei 

"Caravana Nissan Live Experience” 

Derulată în perioada 13 mai -  12 iunie 2016 

 

Art. 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul campaniei „Caravana Nissan Live Experience ” este Renault Commercial Roumanie 

S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Str. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center – corp H – 

Sector 6, Bucureşti, România, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, Cod 

Unic de Înregistrare 13943110, CIF RO 13943110, reprezentată de dl. Mihai Acsinte, în calitate 

de Împuternicit al Administratorului Unic, conform  imputernicirii nr. 726 autentificată în data de 

27.04.2016 de catre BNP Simona Alexandru, numit în continuare Organizator. 

ART. 2. PARTICIPANŢI 

La această campanie pot participa doar persoanele fizice majore (cu vârsta de minim 21 ani 

împliniți la data începerii campaniei) de cetăţenie română, cu permis auto categoria B de cel 

putin 12 luni, cu domiciliul stabil în România, care se înscriu și participă la concursul „Caravana 

Nissan” desfăşurat în perioada 13 mai - 12 iunie 2016, în locaţiile şi la datele menţionate 

următoare : 

•Iași: 13-15 mai, Palas Mall; Strada Palas nr. 7A Iaşi 

•București: 20-22 mai, Baneasa Shopping City; Șoseaua București-Ploiești 42D 

•Galați: 27-29 mai, Shopping City; Bulevardul George Coșbuc 251 

•Timișoara: 03-05 iunie, Timișoara Iulius Mall; Strada Aristide Demetriade 1 

•Brașov: 10-12 iunie, Coresi Mall; Strada Zaharia Stancu 1 

Orice participant care se înscrie la această campanie se va califica o singură dată pentru 

tragerea la sorţi, indiferent de numărul formularelor completate şi de numărul sesiunilor de 

drive-test la care participă.  
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Nu pot participa la această campanie angajaţii S.C. Renault Commercial Roumanie S.R.L., ai 

filialelor sale, ai oricărei alte societăţi din Grupul Renault România, cei ai reţelei comerciale 

autorizate Renault/Dacia (Agenţi şi Reparatori Autorizați), ai companiilor Lion Communication şi  

Omnicom Media Group România precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul întâi ale acestora.  

Participarea la aceasta campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

ART.3. PROCEDURA DE PARTICIPARE ŞI DERULARE A CAMPANIEI „Caravana 

Nissan Live Experience” 

Campania este organizată în locaţiile şi la datele menţionate în articolul 2 în perioada 13 mai 2016 

orele 10h00 – 12 iunie 2016 orele 19h00. Persoanele (îndeplinind condiţiile de la Art. 2) care 

doresc să participe la această Campanie, trebuie să efectueze test drive conform calendarului de 

desfăşurare descris în articolul 2, cu unul din modelele marca Nissan participante la Caravană  şi 

să completeze formularul de test drive cu datele solicitate, pentru a fi eligibile pentru tragerea la 

sorți, unde pot câștiga unul din următoarele premii, prin tragere la sorti : 

 30 umbrele originale Nissan, în valoare totală de 1091 €  fără TVA 

 30 căni originale NP300 Navara, în valoare totală de   596 €  fără TVA 

 30 sticle portabile sport originale Nissan Nismo, în valoare totală de 431  €  fără TVA 

Premiul mare, in valoare bruta de 2433  euro, este valabil pentru 2 persoane (castigatorul si un 

insotitor, care trebuie sa fie si aceasta o persoana majora) si include : 

 Un sejur de 6 nopţi pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, într-o locaţie de 5 stele, la 

Conacul Archia Conacul Archia - Sat Archia nr.92, jud Hunedoara, Transilvania)  

 6 vouchere pentru cină, fiecare în valoare de 120 lei, valabile în Conacului Archia 

 Suma de 1100 lei ce va fi virată în contul câştigătorului, în perioada consumării premiului  

 O sesiune de off-road 4x4 cu modelul Nissan NP300 Navara, pe un traseu din proximitatea 

localitatii de cazare, coordoonata si asistata de personal specializat  

  un autovehicul Nissan NP300 Navara pentru toate deplasarile din perioada vacantei şi un plin 

de combustibil, la plecare. Acordarea deplasării în aceste condiţii este condiţionată de 

prezentarea de către câştigător a unui permis de conducere valabil, în caz contrar premiul nu 

i se mai acordă.  

Premiile acordate in cadrul Concursului nu pot fi cedate altor persoane. 
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Valoarea brută cumulată a premiilor este de maxim 4551 euro din care Organizatorul va reţine 

impozitul datorat. 

Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte 

si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiului. 

 

 Mecanismul concursului 

Pentru a putea participa la tragerea la sorți în vederea câștigării premiilor puse în joc, participanții 

trebuie să efectueze test drive conform calendarului de desfăşurare a Caravanei Nissan descris în 

Articolul 2, cu unul din modelele marca Nissan participante la Caravană  şi să completeze 

formularul de test drive cu datele solicitate 

Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează în formularul 

de test texte ilegale, amenințătoarea, abuzive, imagini defăimătoare, ofensatoare, indecente, 

potențiale infracționale, care conțin îndemnuri la violență sau ură rasiala, etică. 

Derularea concursului 

Un participant poate efectua mai mult de un singur test drive conform Calendarului de desfășurare 

descris în articolul 2, cu acordul reprezentaților Organizatorului, însă datele înscrise vor fi 

înregistrate o singură dată pentru tragerea la sorți. 

Pentru a fi înscris la tragerea la sorți pentru unul dintre premiile campaniei, utilizatorul trebuie să 

completeze formularul de înscriere la test drive cu următoarele câmpuri obligatorii: model Nissan 

pentru care s-a efectuat test drive, nume, prenume, data nașterii, email, număr telefon mobil, 

localitate,  acceptul explicit al termenilor și condițiilor stipulate în regulament. 

Formularul va fi completat o singură dată. Completările multiple nu se iau în considerare.  

Completarea formularului este necesară și reprezintă o condiție obligatorie pentru înscrierea în 

tragerea la sorți 

Necompletarea tuturor câmpurilor formularului atrage după sine necalificarea pentru tragerea la 

sorți, chiar dacă celelalte condiții menționate au fost îndeplinite 
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ART.4. CONDIŢIILE DE VALIDITATE A FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE LA 

CAMPANIA "Caravana Nissan Live Experience” 

Pentru ca un formular de test drive să fie considerat valid, trebuie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii : 

• Utilizatorii să aibă dreptul de participare, potrivit articolelor 2 și 3 ale prezentului 

Regulament; 

• Utilizatorii să fi completat corect datele în formularul de înregistrare de test drive şi să fi 

efectuat test drive cu un model Nissqn în perioada şi locaţiile derulării acţiunii, specificate în 

articolul 2, între 13 mai 2015 orele 10h00 şi 12 iunie 2016 orele 19h00 (nu sunt luate în considerare 

formularele transmise prin poştă sau orice alt suport precum şi formularele de înscriere la test drive 

fără efectuarea acestuia conform art. 2 şi 3 ). 

• Formularul să aibă completate toate rubricile, în măsura în care informaţiile respective 

există. 

Tragerile la sorţi vor fi efectuate conform procedurii detaliate în art.6 din prezentul regulament. 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru completarea în formularul de înscriere a unor 

date incorecte, incomplete sau care aparţin altor persoane.   

 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru cazurile în care solicitările de înscriere 

la test drive conform calendarului de desfăşurare a Caravenei descris în articolul 2  nu se 

pot onora în timpul alocat Caravanei, datorită numărului mare de solicitanţi. 

 

ART.5. PREMIILE CAMPANIEI "Caravana Nissan Live Experience” 

 La campania "Caravana Nissan Live Experience” se acordă următoarele premii, prin 

tragere la sorti : 

 30 umbrele originale Nissan, în valoare totală de 1091 €  fără TVA 

 30 căni originale NP300 Navara, în valoare totală de   596 €  fără TVA 

 30 sticle portabile sport originale Nissan Nismo, în valoare totală de 431  €  fără TVA 

Premiul mare, in valoare bruta de 2433  euro, este valabil pentru 2 persoane (câştigătorul şi un 

însoţitor, care trebuie să fie şi aceasta o persoană majoră) şi include : 
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 Un sejur de 6 nopţi pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus, într-o locaţie de 5 stele, la 

Conacul Archia Conacul Archia - Sat Archia nr.92, jud Hunedoara, Transilvania)  

 6 vouchere pentru cină, fiecare în valoare de 120 lei, valabile în Conacului Archia 

 suma de 1100 lei ce va fi virată în contul câştigătorului, în perioada consumării premiului  

 sesiune de off-road 4x4 cu modelul Nissan NP300 Navara, pe un traseu din proximitatea 

localitaţii de cazare, coordoonată şi asistată de personal specializat  

 un autovehicul Nissan NP300 Navara pentru toate deplasarile din perioada vacantei şi un 

plin de combustibil, la plecare. Acordarea deplasării în aceste condiţii este condiţionată de 

prezentarea de către câştigător a unui permis de conducere valabil, în caz contrar deplasarea 

se face pe spezele sale. 

Premiile acordate în cadrul Concursului nu pot fi cedate altor persoane. 

Valoarea brută cumulată a premiilor este de maxim 4551 euro din care Organizatorul va reţine 

impozitul datorat. 

Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte 

obiecte şi nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiului. 

Premiile  se vor acorda numai câştigătorilor care deţin documente de identificare valabile, cu date 

identice cu cele declarate în formularul participării la campanie, astfel: 

Premiile constând în obiecte vor fi acordate câştigătorilor prin curier, la o adresă comunicată în 

prealabil de aceştia, cu confirmare de primire, 

Marele premiu va fi anunţat câştigătorului prin telefon şi e-mail, conform datelor completate de 

acesta în formularul de test-drive.  

În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiului cu un altul şi nici acordarea 

contravalorii acestuia în bani sau în alte beneficii. De asemenea, câştigătorul nu poate cesiona 

dreptul asupra câştigului unei alte persoane.  

 

ART.6. PROCEDURA TRAGERII LA SORŢI 

Participă la tragerea la sorţi formularele care îndeplinesc condiţiile de validitate menţionate la art.4  

Tragerea la sorţi se desfășoară după cum urmează: 

 Intervalul de tragere la sorţi a câştigătorilor : în termen de 20 zile lucrătoare de la data 

încheierii campaniei, dar nu mai târziu de 8 iulie 2016.   Baza de date: utilizatorii care au 
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îndeplinit condițiile obligatorii de participare menționate, în intervalul 13 mai 2016 orele 10h00 şi 

12 iunie 2016 orele 19h00. 

Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorului este urmată de validarea acestuia. Validarea se 

va face prin verificarea corespondenţei dintre numele, data nașterii, localitate, sector, declarate și 

numele, data nașterii, localitate, sector de pe actul de identitate a câștigătorului (o copie a actului 

de identitate va fi solicitată de către Organizator câştigătorilor în momentul în care acesta este 

anunțat că a fost extras ca și câștigător). 

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage un total de 91 de câştigători şi 5  rezerve exclusiv pentru 

marele premiu. Nu vor fi extrase rezerve pentru celelalte 3 categorii de premii.  

Un participant poate câştiga maxim un premiu din fiecare categorie. 

Se vor extrage mai întâi câştigătorii premiilor secundare, în ordinea menţionată în regulament, iar 

la final câştigatorul marelui premiu. Tragerea la sorţi va fi electronică şi se va efectua la sediul 

organizatorului în prezenţa unui notar public şi un reprezentant al organizatorului. 

În eventualitatea unui dezacord asupra validităţii unui formular de înscriere, decizia comisiei este 

definitivă. Organizatorul poate descalifica orice participant a cărui activitate demonstrează intenţia 

de a frauda în vederea câştigării premiului prin metode neconforme cu modul normal de 

desfăşurare a campaniei (inclusiv operarea de adrese email proprii pentru a simula existenţa unor 

terţe persoane, manipularea adresei personale pentru a simula adrese diferite, etc.). 

Tragerea la sorţi se face în prezenţa unei comisii formate din doi reprezentanţi al Organizatorului 

şi un notar public. 

 

ART.7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR 

Câştigătorii vor fi înştiinţaţi în termen de 2 zile  de la validarea lor prin telefon sau/şi e-mail, 

precum şi prin afişare pe site-ul web www.nissan.ro. 

În cazul în care, după validarea datelor completate în formular, se constată neconformităţi de 

completare a câmpurilor obligatorii, câştigătorul va fi declarat nevalid şi premiul se va acorda 

rezervelor în ordinea extragerii lor.  Pentru Marele Premiu se vor extrage 5 rezerve. Nu vor fi 

extrase rezerve pentru celelalte 3 categorii de premii.  

De asemenea, în cazul în care datele din câmpurile obligatorii se dovedesc a nu fi reale, 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula participarea câştigătorului şi premiul se va acorda 

rezervelor în ordinea extragerii lor. 
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Câştigătorii care nu îşi revendică premiul în termen de 5 zile lucrătoare de la câştigarea acestuia,  

îşi pierd automat statutul de câştigător, iar Organizatorul va acorda premiul rezervelor extrase la 

fiecare tragere la sorţi în ordinea extragerii acestora. 

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul acordării o 

declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt angajaţi ai S.C. Renault Commercial 

Roumanie S.R.L., ai filialelor sale, ai oricărei alte societăţi din Grupul Renault România, ai reţelei 

comerciale autorizate Renault/Nissan (Agenţi şi Reparatori Autorizaţi), ai companiei Lion 

Comunication şi Omnicom Media Group Romania, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul întâi 

ai acestora.  

Participarea la aceasta campanie, urmată de primirea unui premiu, implică acordul câștigătorilor 

ca numele, localitatea şi judeţul de domiciliu, fotografia, imaginea şi materialele filmate să poată 

fi publicate şi folosite de către Organizator, cu titlu gratuit, fără alte obligaţii sau plăţi din partea 

Organizatorului, în materiale publicitare şi pe orice fel de suport mediatic (presă, TV, audio, foto, 

video, materiale promoţionale, panotaj, internet şi site-ul www.nissan.ro, etc.). 

 

ART.8.TAXE 

Premiul, a cărui valoare brută depăşeşte suma de 600 RON este impozabil, iar impozitul de 16% 

va fi suportat de câştigător. 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul aferent premiului acordat în 

conformitate cu art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind 

în sarcina exclusivă a câştigătorului  

 

ART.9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participațiilor la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 

677/2001. 

Prin participarea la această campanie şi completarea formularelor de înscriere, participanţii îşi 

exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, 

precum şi orice alte informaţii furnizate sau cuprinse în formular, să intre în baza de date a 

Organizatorului, a membrilor Grupului Renault, a partenerilor contractuali ai Organizatorului, 
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pentru a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, 

marketing, publicitate şi marketing direct. 

Datele personale vor putea fi transferate către ţări din Uniunea Europeană fără a fi făcute publice, 

cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe 

adresa Renault Commercial Roumanie S.R.L. – Bucureşti, sector 6, B-dul Preciziei, nr.24, West 

Gate Business Center, corp H1, et.5, camera E05.25, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele 

drepturi: de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor personale; de intervenţie 

asupra datelor transmise; de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor 

particulară, la prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop 

de marketing direct. 

 

 

ART.10. DIVERSE 

Prezentul Regulament oficial este disponibil gratuit. 

Prin înscrierea/participarea la concursul derulat în perioada 13 mai 2016 orele 10h00 şi 12 iunie 

2016 orele 19h00  participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru formularele de participare 

necorespunzătoare din punct de vedere al conţinutului (informaţii incomplete, false sau vădit 

eronate etc.). 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta sau de a prelungi această acţiune în caz de forţă 

majoră. 

Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă, în caz de forţă majoră sau dintr-o cauză 

independentă de voinţa sa, intervin schimbări de date sau chiar dacă această campanie va fi 

modificată sau anulată.  

Organizatorul nu va fi ţinut răspunzător pentru pierderi sau distrugeri ale formularelor, care nu îi 

sunt imputabile. 

Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi 

abuzive, constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune-interese. 
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Prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu regulamentul campaniei” din 

formularul de înscriere, participanţii declară că au luat cunoştinţă şi sunt de acord cu cele 

menţionate în formular şi în prezentul Regulament oficial al campaniei 

 

 

Acest Regulament, precum şi orice informaţie legată de campania „Caravana Nissan” pot fi 

obţinute în mod gratuit de către orice solicitant, de la Vocea Clientului Nissan la  telefon – 

021.203.88.58, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 sau prin e-mail: 

voceaclientului.nissan@nissan.roTehnoredactat la cererea expresă a părții, editat şi autentificat la 

sediul biroului notarial ȋntr-un exemplar original.  

 

Tehnoredactat la cererea expresă a părții, editat și autentificat la sediul biroului notarial într-un 

exemplar original. 

 

 

Organizator Renault Commercial Roumanie S.R.L, 

Mihai ACSINTE 

 

Împuternicit al Administratorului Unic 

mailto:voceaclientului.nissan@nissan.ro

