REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Fii patriot! Alimenteaza romaneste 100%,
100% Companie romaneasca”
Voucher "5L CADOU DECEMBRIE 2016"
Perioada campaniei: 28.11.2016 - 31.12.2016
Articolul 1. Organizatorul campaniei
1.1. Campania promotionala “Fii patriot! Alimenteaza romaneste 100%, 100%
Companie romaneasca". Voucher "5L CADOU DECEMBRIE 2016" este organizata
de S.C. AZALIS S.R.L., avand sediul in Craiova, Calea Bucuresti, nr. 137D,
Romania, CUI RO14642582, numar de ordine la Registrul Comertului
J16/443/2002, in calitate de asociat in cadrul S.C. ADE GAS S.R.L., denumita in
continuare "Organizator".
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial
(in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.
Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile din Romania.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite
in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive
intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Astfel
de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in
vigoare.
Articolul 2. Locul si durata desfasurarii campaniei
2.1. Campania promotionala “Fii patriot! Alimenteaza romaneste 100%, 100%
Companie romaneasca". Voucher "5L CADOU DECEMBRIE 2016" se desfasoara in
localitatea Craiova, jud. Dolj, respectiv in statiile GPL AZALIS din Craiova,
partener ADE Gas, mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, precum si
in statiile partenere AZALIS din Craiova.
2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 28.11.2016 313.12.2016, in 2 faze:
a) Faza de distribuire a voucherelor
In perioada 28.11.2016 - 03.12.2016, reprezentantii Organizatorului vor
distribui voucherele "5L CADOU DECEMBRIE 2016", in statiile de taxi din
Craiova, in parcarile Hipermarket-ului Auchan Craiovita si Mall-ului
Electroputere, posesorilor de autoturisme cu instalatie GPL.
b) Faza de acordare a gratuitatii conform voucherelor
In perioada 28.11.2016 (ora 10:00) - 31.12.2016 (ora 23:59), conform
mecanismului mai jos.
Articolul 3. Produse participante la campanie
3.1. La campania promotionala participa doar carburantul GPL, comercializat
in statiile GPL AZALIS din Craiova, partener ADE Gas, mentionate in Anexa nr. 1
la prezentul Regulament, precum si in statiile partenere AZALIS din Craiova.
3.2 Modalitatea de plata acceptata pentru produsul mentionat mai sus este
numerar sau card bancar.

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare
4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica sau juridica avand
domiciliul stabil sau sediul in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la
data de 01.12.2016 si care alimenteaza cu minimum 10 litri pe un singur bon
fiscal (o singura alimentare) din produsul care face obiectul acestei promotii in
perioada mentionata.
4.2. Nu pot participa la aceasta promotie Angajatii companiei organizatoare, ai
Agentilor care opereaza statiile partenere la aceasta campanie, precum si
membrii familiilor acestora (constand din rudele si afinii de gradul I si II, si
sotul/sotia acestora).
4.3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea
prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora,
participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii
prevederilor prezentului Regulament.
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce
se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.
Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei
5.1. In perioada 28.11.2016 - 03.12.2016, se vor distribui voucherele "5L CADOU
DECEMBRIE 2016" (ilustrate mai jos) de catre reprezentantii Organizatorului.

5.2. Pentru validarea persoanelor in vederea participarii la Campanie este
necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4
de mai sus;
b) Validarea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la art. 2.2.b)
de mai sus;
c) Participantul trebuie sa prezinte voucherul angajatului/operatorului din
statiile AZALIS participante sau partenere.
d) Participantul trebuie sa achizitioneze minim 10 litri pe un singur bon fiscal (o
singura alimentare) din produsul participant la campanie, cu numerar sau card
bancar.
5.3. Angajatul/operatorul din statiile GPL participante la campanie va rupe
voucherul pe zona perforata, pastrand partea voucherului cu holograma,
inapoind participantului partea voucherului ce contine informatiile de interes
pentru participant (adresele statiilor GPL AZALIS din Craiova).
5.4. Pentru fiecare achizitie minima de 10 litri pe un singur bon fiscal (o singura
alimentare) de produs participant, participantul va primi 5 litri GRATIS de la
angajatul/operatorul din statiile GPL mentionate la art. 2.1.
5.5. Pentru fiecare achizitie minima de 10 litri de produs participant,
participantul va primi, de asemenea, un autocolant participant in campanie
(conform poza de mai jos):

5.6. Dupa ce participantul intra in posesia autocolantului, acesta trebuie aplicat
intr-o zona cat mai vizibila pe exteriorul autoturismului alimentat.
Articolul 6. Limitarea Raspunderii
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se
limita la urmatoarele:
6.1. Pierderile sau deteriorarile voucherelor;
6.2 Organizatorul nu va fi obligat sa accepte vouchere deteriorate;
6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se
desfasoara Campania.
6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in
pre Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau agresiv, afecteaza bunul
mers al Campaniei.

Articolul 7. Taxe si impozite
7.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata impozitului pe venit,
conform prevederilor legale in vigoare.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu
voucherele acordate sunt in sarcina exclusiva a beneficiarilor.
7.3. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii cresterii vanzarilor.
Articolul 8. Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania
promotionala 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.
Articolul 9. Intreruperea/incetarea campaniei promotionale
9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau
de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii
acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzatoare (afisare pe site, in statiile participante etc.).
9.2. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui
eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare.
9.3. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment
care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a
carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita
la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte
catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior
intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii
acestora etc.
9.4. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial
executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform 1.634 Cod Civil.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor
cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta
acesteia.
Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale
10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa
respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor
prezentului Regulament.
10.2. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in
statiile GPL participante si pe site-ul www.adegas.ro, pe toata perioada de
desfasurare a promotiei.
Articolul 11. Incetarea Campaniei
Prezenta Campanie poate poate inceta in urmatoarele situatii:
a) implinirea termenului pentru care a fost anuntata campania;
b) aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta
campanie.

