
Regulamentul oficial al promotiei cu tombola  

“Bricomat îi premiaza pe gospodari” 

  

  

 Art.1.    Organizatorul si desfasurarea Promotiei 

 1.1.  Organizatorul campaniei promotionale “Bricomat îi premiaza pe gospodari”  este compania S.C. 
BRICOMAT  S.A., cu sediul in Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 112. 

1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu 
pentru toti participantii. 

1.3. Perioada desfasurarii promotiei este 08.12.2008 – 20.12.2008. 

   

Art. 2.   Dreptul de participare 

 2.1. In vederea participarii la promotia "Bricomat revine”, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

A. Participantii trebuie sa fie persoane fizice romane cu domiciliul in Romania in varsta de peste 18 ani. 

B. Vor participa la promotie concurentii care se inscriu in concurs prin numirea unui produs si a pretului sau 
valabil in promotia Bricomat decembrie 2008 - ianuarie 2009, publicata in revista Bricomat, apeland numarul 
de telefon 0751/519459. 

C. Inscrierea participantilor in concurs se poate face doar apeland numarul de telefon 0751/519459, intre 
orele 8.00 – 20.00, in perioada 08-19 decembrie 2008.  

C. Un concurent se poate inscrie in concurs o singura data.  

D. Nu se vor valida castigurile membrilor de familie ai unui castigator deja desemnat. La extragere pot 
participa mai multi membrii ai unei familii (copii, parinti, sot/sotie), dar daca unul dintre ei a fost desemnat 
castigator, ceilalti nu vor mai putea participa la extragere. 

2.2. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la 

acest proiect, precum si rudele de gradul I ale acestora: copii, parinti, sot/sotie. 

 2.3. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
prezentului Regulament. 

  

 Art. 3.  Mecanismul promotiei 

3.1.    Inscrierea in concurs: 

3.1.1.  Participantii trebuie sa se inscrie prin apel telefonic la numarul de telefon 0751/519459, intre orele 
8.00 – 20.00, in perioada 08-19 decembrie 2008. 

3.1.2.  Participantii trebuie sa numeasca un produs si pretul sau valabil in promotia Bricomat decembrie 2008 
- ianuarie 2009, publicata in revista Bricomat.  



3.1.3.  Pentru finalizarea inscrierii, participantii trebuie sa ofere operatorului telefonic datele personale de 
identificare: nume, prenume, numarul de telefon, seria si numarul de buletin. 

3.2.   Validarea participantilor:  

3.2.1.  Participantii care au oferit raspunsul corect la intrebarea „Ce produs va ofera Bricomat in promotia de 
iarna si la ce pret?” si au furnizat toate datele solicitate. 

3.2.3.   Participantii care nu s-au inscris anterior la acelasi concurs. 

3.2.4. Nu se va valida inscrirerea in concurs a angajatilor companiei organizatoare, ai companiilor 

colaboratoare la acest proiect, precum si rudele de gradul I ale acestora: copii, parinti, sot/sotie. 

3.3.   Tragerea la sorti:  

3.3.1.  Extragerea castigatorilor va avea loc in ziua de 20 decembrie 2008, la sediul Bricomat, incepand cu 
ora 11,00.  

3.3.2.   Se vor extrage pe rand Premiul ce mare, si ulterior celelalte premii in ordine descrescatoare conform 
enumerarii de la pct. 4.1. din Regulament. Dupa extragerea castigatorilor de articole electronice, se vor 
extrage alte 50 de taloane de reducere.  

3.3.3.   Toti castigatorii de articole electronice vor primi cadou un talon de cumparaturi ce contine o reducere 
de 10%. Acest talon este valabil pentru achizitii in Magazinul Bricomat, in valoare de minim 600 lei pe un 
singur bon.  

3.3.4.  Tragerea la sorti se va efectua din urna, in prezenta unei comisii formata din 1-2 angajati Bricomat, un 
reprezentant din management si clienti. Orice participant la tragerea la sorti care doreste sa fie prezent la 
aceasta, are dreptul de a face acest lucru. 

3.3.5.  La sfarsitul extragerii se vor scoate din urna inca 5 castigatori de rezerva. 

3.3.6.  Drepturile asupra premiilor sunt netransferabile, iar castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii 
in bani sau in alte obiecte a premiilor castigate si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor 
premiilor.  

3.4.  Validarea castigatorilor: 

3.4.1.  Nu se vor valida castigurile membrilor de familie ai unui castigator deja desemnat. La extragere pot 
participa mai multi membrii ai unei familii (copii, parinti, sot/sotie), dar daca unul dintre ei a fost desemnat 
castigator, ceilalti nu vor mai putea participa la extragere. 

3.5.   Ridicarea premiilor:  

3.5.1. Castigatorii extrasi vor fi contactati de organizator pe telefonul fix si/sau pe telefonul mobil, in decurs 
de 5 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii. Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul in care 
acest termen nu va putea fi respectat din motive independente de el. 

3.5.2. Castigatorul va fi apelat de 3 ori si organizatorul va depune toate eforturile pentru a intra in legatura cu 
acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, atunci vor fi apelate in ordine 
rezervele extrase. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la 
sorti, vor fi apelate in ordine rezervele extrase. 

3.5.3.  Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa se prezinte cu buletinul sau cartea de 
identitate. 

3.5.4. Castigatorii care nu vor putea face dovada dreptului de ridicare a premiului vor pierde acest drept in 
favoarea castigatorilor aflati pe lista de rezerva. 



Art. 4.   Premiile 

 4.1. Premiile oferite la tombola „Bricomat revine” constrau in produse electronice si electrocasnice in valoare 
totala de 3290,27 lei. Produsele sunt urmatoarele:  

Premiul 1: 1 Camera video Samsung VPW 80 si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 2: 1 DVD player Aiwa XD-DV520 si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 3: 1 DVD player Panasonic S3 5E-S si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 4: 1 DVD player Orion DVD-818 si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 5: 1 set boxe auto CJ A 6900 si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 6: 1 set boxe auto JBL GTO 16TE si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 7: 1 set boxe auto PLATINIUM si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 8: 1 MP3 WYGO GROOVE 1 GB si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 9: 1 MP3 WYGO GROOVE 1 GB si 1 talon de cumparaturi 
Premiul 10: 1 MP3 WYGO GROOVE 1 GB si 1 talon de cumparaturi 
50 taloane de cumparaturi  

4.2. Numele castigatorilor promotiei vor fi afisate in magazinul Bricomat. 

  

Art. 5. Acordarea si atribuirea premiilor 

 5.1. Premiile vor fi ridicate de catre castigatori de la magazinul Bricomat din Sos. Alba Iulia, nr.112, in 
termen de 20 zile lucratoare. Castigatorii sunt obligati sa se prezinte la ridicare cu buletinul sau cartea de 
identitate. Daca un castigator va aduce la cunostinta organizatorului imposibilitatea motivata de a-si ridica 
premiul in termenul stabilit, va fi decis de comun acord un nou termen de prezentare pentru ridicarea 
premiului. 

  

Art. 6. Taxe si impozite 

6.1. Agentia Organizatorului se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de 
catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta 
natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.  

   

Art. 7. Regulamentul promotiei 

7.1. Regulamentul poate fi obtinut in mod gratuit, pe toata durata promotiei si este disponibil, gratuit, pe site-
ul www.bricomat.ro si la Biroul de informatii. 

 

Art. 8.   Protectia datelor personale 

8.1. Prin depunerea talonului de participare semnat, participantii sunt de acord cu includerea in prezenta 
campanie promotionala, si respectiv ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de SC Bricomat SA 
in scopul inmanarii premiilor acestei promotii. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate 
catre terti.  

 


