REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE MARKETING
"Vii la cinema, primesti extra"
Nr. 90 din data de 13.12.2021

SECTIUNEA 1.
1.1.

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania de marketing " Vii la cinema, primesti extra " (denumită in continuare "Campania")

este organizata de societatea MOVIEPLEX CINEMA SRL, cu sediul în Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26,
Complex Comercial Plaza Romania, Etaj 2, unitate S23 compusa din NIVEL INFERIOR 2-1, SUBNIVELE:
2-1 (A) SI 2-1 (B), NIVEL SUPERIOR 2+1, SUBNIVELE 2+1 (A) SI 2+1 (B), Reg. Com. J40/4352/2004, Cod
de Inregistrare Fiscala RO 16252934, Cod IBAN: RO37 FNNB 0001 0209 3379 RO02 deschis la Credit
Europe Bank Plaza Romania, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter
personal sub nr. 5100, reprezentata prin dl. Affan Yildirim in calitate de Administrator / Imputernicit in
baza deciziei Consiliului de Administratie din data de 20.11.2020, denumită în continuare “Organizator”,
in colaborare cu partenerii acestuia, numiti la Sectiunea 4 a prezentului regulament, denumiti in
continuare „Colaboratori”.
1.2.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament (denumit in continuare
"Regulament Oficial") astfel cum sunt mentionate mai jos.
1.3.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania

prin publicarea pe site-ul web www.movieplex.ro, fiind disponibil si in mod gratuit oricarei persoane, in
baza unui apel telefonic la 021.431.00.00 (tarif normal) in intervalul orar 14:00 – 20:00, de Luni pana
Duminica, cu exceptia sarbatorilor legale, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in
Sectiunea 3 si/sau trimitand o scrisoare de solicitare la sediul Organizatorului.
1.4.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament

Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a
acestor modificari pe web site-ul web www.movieplex.ro, toate aceste modificarii fiind disponibile si in
mod gratuit oricarei persoane, in baza unui apel telefonic la 021.431.00.00 (tarif normal) in intervalul orar
14:00 – 20:00, de Luni pana Duminica, cu exceptia sarbatorilor legale, pe intreaga durata a Campaniei
potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 si/sau trimitand o scrisoare de solicitare la sediul
Organizatorului.

1

1.5.

Scopul prezentei Campanii este acela de a creste volumul vanzarilor prin atragerea de noi clienti

care sa achizitioneze produse/servicii din gama celor comercializate de Organizator si colaboratorul
Organizatorului, fidelizand astfel clientii care achizitioneaza produse/servicii din gama celor
comercializate de Organizator si colaboratorul Organizatorului in perioada prezentei Companii si care
opteaza sa participe la Campania vizata de prezentul Regulament, prin oferirea de premii instant acestora
in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament.
1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi sau nu mediatizata, inainte dar si pe
parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale
publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum
presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si
interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 2.
2.1.

ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania organizata se desfasoara limitat strict in incinta Cinematografului Movieplex - situat

in Romania, Bucureşti, Sector 6, Bdul. Timisoara, nr. 26, et. 2, Complex Comercial Plaza Romania.
SECTIUNEA 3.
3.1.

DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe in data de 17 Decembrie 2021 ora 14:00 si va dura pana la data de 30

Decembrie ora 22:00, ori pana la epuizarea premiilor acordate, oricare dintre aceste doua situatii va
interveni mai intai. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.
SECTIUNEA 4.
4.1.

MARCILE SI COLABORATORII PARTICIPANTI

Produsele oferite drept premii instant la prezenta Campanie sunt oferite in colaborare cu

Colaboratorii: Quadrant-Amroq Beverages SRL (inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/27211/1994,
CUI RO6811508), [PepsiCo Romania].
4.2

PepsiCo Romania este marca inregistrata si apartine colaboratorului mai sus mentionat.

SECTIUNEA 5.
5.1.

DREPTUL DE PARTICIPARE

La prezenta Campanie pot participa clientii Organizatorului, persoane fizice, cetateni romani sau

straini cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania care accepta termenii si conditiile
prezentului Regulament Oficial ("Participanti").
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5.2.

Au drept de participare numai persoanele fizice, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data

inceperii prezentei Campaniei precum si persoanele minore insa cu conditia de a fi insotiti si a participa
la Campanie impreuna cu cel putin un parinte si/sau tutore legal si/sau curator.

5.3.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat alocarea de premii instant,

Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta
respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
5.4.

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, de la

prezenta Campanie / premii.
SECTIUNEA 6.
6.1.

MECANISMUL CAMPANIEI

In cadrul prezentei Campanii, pentru fiecare popcorn achizitionat de la Barul Cinematografului

Movieplex din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 26, Complex Comercial Plaza Romania, Etaj 2 in perioada
17.12.2021 ora 14:00 - 30.12.2021 ora 22:00, clientii vor primi cate 1 (un) Pepsi 0.5L PET, fara indeplinirea
vreunei formalitati („Premiu Instant”). De asemenea, in zilele de joi, incluse in perioada campaniei,
pentru fiecare bilet la film achizitionat de la casele de bilete ale cinematografului MOVIEPLEX, clientii
vor primi inca un bilet gratuit, la acelasi spectacol de film, cu aceeasi data si ora, cu exceptia
Avanpremierelor, locurilor VIP.
Premii instant sunt oferite de catre Organizator si valoarea acestora este suportata de Organizator.
6.4.

Premiile Instant se vor acorda in limita stocului disponibil si nu vor depasi volumul mentionat la

Articolul 7.1. Premiile (oricare) oferite / castigate in prezenta Campanie nu se pot schimba in bani si /
sau alte servicii si/sau alte produse in afara celor mentionate in prezentul Regulament.
6.5.

Orice bilet achizitionat cu ocazia prezentei Campanii se va supune regulamentului

Cinematografului MOVIEPLEX, ca de exemplu dar fara a se limita la: biletele de acces vor fi eliberate in
limita locurilor disponibile, la preturile afisate, la filmele afisate care ruleaza in intervalele orare
prestabilite etc.
SECTIUNEA 7.
7.1.

PREMIILE

Volumul Premiilor Instant acordate in prezenta Campanie constand in:

a) o sticla de 0.5l PET de Pepsi Regular gratuita de la barul cinematografului Movieplex sunt in limita a
6.000 de unitati (sticla in valoare unitara de 10 lei);
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g) bilete la film, cu exceptia avanpremierelor sau a locurilor VIP sunt in limita a 1.000 de bucati (in
valoare unitara de 19 lei).
7.2.

Premiile Instant vor fi acordate participantilor la Campanie in ordinea revendicarii, pana la

epuizarea intregului stoc al Premiilor Instant sau pana la terminarea perioadei de derulare a prezentei
Campaniei, oricare dintre cele doua situatii intervine prima.
7.3.

Valoarea totala a tuturor premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de maxim 79.000

lei (TVA inclus).
SECTIUNEA 8.
8.1.

RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la modul si modalitatile in care

participantii la prezenta Campanie aleg si inteleg sa beneficieze/exploateze/utilizeze premiile instant
revendicate.
8.2.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul de

proprietate asupra Premiilor Instant oferite in cadrul acestei Campanii, dupa momentul predarii/punerii
acestora la dispozitia clientilor participanti.
SECTIUNEA 9.

INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului,
decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale.
SECTIUNEA 10.

TAXE SI IMPOZITE

Daca va fi cazul, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in materie, eventualale taxele/impozitele
incidente aferente veniturilor obtinute de castigatorii de Premii Instant datorate de acestia, vor fi
suportate de catre Organizator.
SECTIUNEA 11.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
romane competente de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 12.

NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A

PREMIILOR.

4

12.1.

În cadrul acestei Campanii, nu este posibilă înlocuirea Premiilor Instant oferite cu contravaloarea

acestora în bani si/sau cu alte beneficii.

SECTIUNEA 13

13.1.

DISPOZITII FINALE

Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament

Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.
13.2.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de

proprietate asupra premiilor dupa ce acestea sau suportul material constatator al premiului (daca va fi
cazul) a fost inmanat participantilor la Campanie.
13.3.

In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de nu acorda niciun premiu
participantilor care au incalcat dispozitiile prezentului regulament.
13.4.

In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora,

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei campanii.
13.5.

Regulamentul Oficial de participare/desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit

oricarui solicitant conform prevederilor acestui regulament.
Drept pentru care s-a incheiat, astazi data de mai sus, prezentul Regulament Oficial in 1 (un) exemplar
original.
Organizator,
MOVIEPLEX CINEMA S.R.L.
Affan Yildirim,
Administrator
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