REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
UberJET
Perioada campaniei: 14-17 Iunie 2016
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI PROMOTIONAL
(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in Bucuresti, in perioada 14-17
Iunie 2016 ora 17:00, (denumita in continuare “Perioada Concursului”), prin
intermediul aplicatiei Uber.
SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la acest Concurs participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament
Oficial.
(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, accesand
site-ul https://www.uber.com/ro/cities/bucharest/.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul
Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi
desfasurarea Concursului, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca
astfel de modificari sa intre in vigoare dupa aducerea la cunostinta publicului a
modificarilor
intervenite,
prin
publicarea
pe
website-ul
https://www.uber.com/ro/cities/bucharest/ sau prin alte mijloace de informare a
publicului, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta
in Romania, cu varsta minima de 21 de ani impliniti pana la data inceperii Concursului,
care isi fac pentru prima data un cont Uber (nu au mai fost utilizatori Uber in prealabil)
si introduc codul promotional UberJET25 in cont/aplicatie in Perioada de concurs, si care
respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare
individual “Participant” si colectiv “Participanti”).
(2) Nu au dreptul sa participe la prezentul Concurs persoanele care detin sau au detinut
un cont Uber inainte de inceperea acestui Concurs.
(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala,
expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.
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SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI PROMOTIONAL
(1) Pentru ca un Participant sa poata participa la prezentul Concurs si sa poata intra in
posesia premiului acordat, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
a. Participantul trebuie sa nu detina sau sa fi detinut un cont Uber, inainte de
inceperea acestui Concurs.
b. Participantul trebuie sa isi faca un cont Uber (prin intermediul aplicatiei/ la
adresa de web Uber.com/App) in Perioada Concursului
c. Participantul trebuie sa introduca cu succes in cont / aplicatie codul
promotional UberJET25 in perioada concursului
d. Prin deschiderea si validarea contului Uber, participantii sunt inscrisi automat
in Concurs si vor participa la tragerea la sorti a castigatorului.
e. La finalul Perioadei de concurs, un castigator va fi desemnat prin tragere la
sorti.
Conditiile de mai sus sunt obligatorii si trebuiesc respectate simultan.
SECTIUNEA 8. PREMIUL CONCURSULUI PROMOTIONAL
(1) Premiul acestui Concurs consta in accesul la o calatorie gratuita cu un avion
privat, pe ruta Bucuresti-Tuzla (dus), in cadrul unui zbor special organizat de
Uber in data de 18 iunie 2016.
Valoarea comerciala a premiului este de maximum 500 de lei, TVA inclus.
(2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau
indirecte.
SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR
(1) Castigatorul va fi contactat de catre organizator in timp util via aplicatia Uber,
email si telefon pentru a i se comunica toate detaliile legate de acordarea
premiului si conditiile calatoriei.
SECTIUNEA 10. RASPUNDERE
(1) Organizatorul Concursului va acorda premiul castigatorului care a luat parte la
Concurs in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care face
dovada inscrierii in cadrul Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca nu s-au
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indeplinit si/sau nu s-au respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce
revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata
respectivului castigator.
(2) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare
tentativele de inscriere in Campanie transmise in urmatoarele conditii:
a) daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele
specificate expres in Sectiunea 3 din prezentul Regulament Oficial;
b) daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte
modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de
catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre
conditiile si termenii Regulamentului Oficial.
(5) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui
Concurs. Orice incercare de influentare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat
excluderea din Concurs a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care
au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va
putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
(1) Datele cu caracter personal colectate prin intermediul aplicatiei Uber in cadrul
acestui Concurs de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia
cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.
(2)
Numele
castigatorului
va
fi
publicat
pe
site-ul
https://www.uber.com/ro/cities/bucharest/ cel mai tarziu la data de 17 iunie 2016.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru
premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul
pe venit.
SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
(1) Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea
in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre
Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin
prezentul Regulament Oficial.
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(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea
Concursului conform Regulamentului Oficial sau continuarea Concursului, Organizatorul
va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in
niciun fel obligatia de a prelungi Concursul cu o perioada corespunzatoare duratei
evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile
participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand
desfasurarea Concursului, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care
intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime ale
Concursului. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la
suspendarea sau intreruperea Concursului.
SECTIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezentul Concurs se
vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
SECTIUNEA 15. CLAUZE FINALE
(1) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de
frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(2) Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu
legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura
cu aceasta Concurs, neimpuse de catre Organizator.
(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
a) imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului;
b) intarzierile cauzate de factori ce nu tin de organizatorii acestui concurs.
c) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii
procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre
Organizator.
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