REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS RESTAURANT LIVADA HOME DELIVERY

1. Organizator, perioada de desfășurare, localizare
Organizator al acțiunii promoționale având denumirea de “Cu Livada Home Delivery câștigi un
iPhone 7 sau un voucher de 1.000 lei”, organizate în condițiile mai jos menționate este GAME
RENT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Stephan Ludwig Roth nr. 17, ap. 4, înregistrat la
Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12 /3017/2015 având CIF RO28039701, cont IBAN
RO81BRRLRONCRT0325895501 deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca.
Această acțiune promoțională are scopul de a premia clienții care folosesc serviciul Home
Delivery și care îndeplinesc condițiile de participare.
Perioada de desfășurare a promoției este 1 martie – 31 martie 2017 și se desfășoară exclusiv
pentru serviciul delivery, în urma lansării de către client a unei comenzi de minim 35 RON prin
intermediul site-ului delivery.restaurantlivada.ro.
2. Dreptul și condițiile de participare la promoție
La Tombolă participă orice persoană fizică, cu domiciliu sau drept legal de ședere în România,
cu excepția angajaților Organizatorului precum și a dezvoltatorilor
sitelului delivery.restaurantlivada.ro, precum şi a membrilor familiilor acestora (soţi/soţii şi rude
de gradul întâi ale acestora).
În perioada 1 martie – 31 martie 2017, primii 1000 de clienți care vor lansa o comandă
fermă (confirmată, livrată și achitată) prin intermediul site-ului mai sus menționat, vor deveni
automat participanți la tragerea la sorți care are ca premii:
o 1 buc. iPhone 7 (32GB) în valoare de 3499 lei;
o 1 buc. voucher de consumație în valoare de 1000 lei (ce va putea fi folosit exclusiv pentru
achitarea unei/unor comenzi online pentru produse ale organizatorului, la prețurile de meniu,
în limita valorică a sumei de 1000 lei).
În cazul în care numărul de clienți care fac comenzi prin intermediul site-ului menționat nu va
atinge cifra de 1.000, promoția îți pierde valabilitatea, tragerea la sorți fiind anulată.
Câștigătorii tombolei nu au dreptul să solicite echivalentul în bani a premiilor oferite de
Organizator.
Pentru a fi înscriși în concurs, clienții trebuie să inițieze în perioada amintită, o comandă
confirmată și livrată, lansată prin site-ul delivery.restaurantlivada.ro.
Tragerea la sorți se va face computerizat, folosind siteul random.org, în baza numerelor de
ordine înregistrate în sistemul siteului. Comisia care va efectua tragerea la sorți va fi compusă
din personal al GAME RENT SRL, personal reprezentant al companiei dezvoltatoare a siteului și
dintr-o persoană cu pregătire juridică, prezentă pentru a valida extragerea.
3. Data și locul extragerii câștigătorilor
Tragerea la sorți va avea loc în data de 10 aprilie 2017, prin intermediul unui sistem
computerizat.
4. Procedura de extragere a câștigătorilor

În momentul tragerii la sorți, numerele de ordine generate de sistemul computerizat, extrase din
baza celor înregistrate în sistemul siteului, vor fi declarate CÂȘTIGĂTOARE.
5. Premiile oferite
Câștigătorilor tragerii la sorți li se vor oferi următoarele premii:
o 1 buc. iPhone 7 (32GB) în valoare de 3499 lei;
o 1 voucher de consumație în valoare de 1000 lei, ce va putea fi folosit exclusiv pentru
achitarea unei/unor comenzi online pentru produse ale Organizatorului, la prețurile din
meniu, în limita valorică a sumei de 1000 lei.
Câștigătorii premiilor nu vor putea opta pentru primirea echivalentului în bani al premiilor
oferite.
Premiile oferite se vor pune la dispoziţia câştigătorilor indicaţi în scris de către GAME RENT
SRL, în momentul desemnării acestora prin mecanismul specific al Promoţiei.
6. Acordarea premiilor
Câștigătorii vor fi anunțați telefonic și prin email în următoarele 24 de ore de la efectuarea
tragerii la sorți. Totodată, lista câștigătorilor, respectiv a premiilor obținute, va fi făcută publică
și prin intermediul paginii Facebook a Organizatorului (www.facebook.com/restaurantlivada).
Câștigătorii își vor putea ridica premiile pe baza unui act de identitate și a bonului fiscal primit la
achitarea comenzii livrate, până în data de 1 mai 2017, din locația GAME RENT SRL, str.
Stephan Ludwig Roth nr. 17, ap. 4.
În cazul în care unul sau mai mulți dintre câștigători nu se prezintă până la data menționată mai
sus sau renunță la premiu, acesta rămâne în proprietatea GAME RENT SRL, urmând a fi utilizat
în alte scopuri.
Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani a premiilor acordate cu
ocazia organizării acestei tombole.
Persoanele participante sunt de acord și subscriu la respectarea prezentului Regulament,
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în locația GAME RENT SRL, str. Stephan Ludwig
Roth nr. 17, ap. 4.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru bonurile fiscale deteriorate, pierdute sau pentru
nerespectarea de către participanți a condițiilor stabilite în prezentul Regulament. Aceste cazuri
conduc automat la neacordarea premiilor.
Organizatorul GAME RENT SRL deține toate drepturile de editare și utilizare a datelor de
identificare a participanților și a câștigătorilor tombolei, în scopuri exclusiv proprii de marketing.
De asemenea, se obligă la păstrarea confidențialității datelor personale ale participanților la
prezenta tombolă și la a nu dezvălui aceste date unor terțe persoane fără acordul participanților.

