
Regulamentul oficial al actiunii  

“Tester Grup aniversează 25 de ani! Urează-ne un La mulți ani! Cât un sfert 

de veac.” 

 

Tester Grup ·Joi, 01 Noiembrie 2018 

Perioada Actiunii: 01.11.2018 – 29.11.2018 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL  

Organizatorul actiunii “Tester Grup aniversează 25 de ani! Urează-ne un La mulți ani! Cât un sfert de 

veac.”, pe website-ul https://aniversare25ani.testergrup.ro/, în perioada 01.11.2018 – 29.11.2018 

(denumita in continuare “Actiune”) este Tester Grup SRL (denumita in continuare “Organizatorul”), cu 

sediul social in Iasi, Sos. Pacurari 138, jud. Iasi, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J22/1479/1996,  

cod de inregistrare in scopuri TVA RO 8885420 

Participantii la aceasta Actiune sunt obligati sa respecte termenele si conditiile regulamentului oficial 

prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).  

Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe pagina 

https://aniversare25ani.testergrup.ro/, și distribuit pe contul de facebook, la adresa 

www.facebook.com/CasaAuto. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament 

Oficial, urmand ca acestea sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor 

modificari pe pagina de https://aniversare25ani.testergrup.ro/, 

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul 

modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru 

luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe pagina 

https://aniversare25ani.testergrup.ro/,  

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A ACTIUNII: 

Actiunea este organizata si se desfasoara online in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament.  

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A ACTIUNII: 

Actiunea va incepe la data de 01.11.2018 si se va desfasura pana la 29.11.2018, (denumita in cele ce 

urmeaza “Perioada Actiunii”). Inainte de inceperea si dupa incetarea duratei Actiunii, indeplinirea 

conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Actiune.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Actiunii pe parcursul derularii acesteia, dar 

nu inainte de a anunta acest aspect public, pe pagina https://aniversare25ani.testergrup.ro/, in 

sectiunea „Regulament”. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE: 

Actiunea este adresata tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.  

Pentru a se inscrie la Actiune, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti anterior datei de inscriere in Actiune; 



- sa completeze formularul electronic disponibil pe https://aniversare25ani.testergrup.ro/ si sa scrie 

o urare de “La multi ani!” in campul dedicat. 

La prezenta Actiune nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului sau ai altor companii care fac 

parte din Grupul de firme Tester, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I ale acestora. Prin inscrierea 

in Actiune, participantii sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament. Organizatorul isi 

rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este 

suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL ACTIUNII: 

Participantul care indeplineste conditiile adaugate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), 

poate fi declarat castigator al premiului prezentei Actiuni, asa cum va fi el prezentat la SECTIUNEA 6. 

Pentru a putea sa se inscrie in Actiune, fiecare participant trebuie sa urmeze pasii descrisi in 

continuare: sa completeze formularul pus la dispozitie pe https://aniversare25ani.testergrup.ro/, 

completand datele de contact si mesajul de „La Multi Ani!” 

In data de 03.12.2018, dupa incheierea Actiunii, vor fi desemnati 25 (douazecisicinci) de castigatori 

care vor fi desemnati prin tragere la sorti. In cadrul acestei Actiuni vor fi acordate urmatoarele premii: 

1. O excursie pentru doua persoane la muzeul Mercedes din Stuttgart in perioada ianuarie – 

martie 2019, care va acoperi: 

a. Bilet dus-intors Iasi – Stuttgart 

b. Cazare la hotel de 4* 

c. Masina inchiriata pentru toata perioada 

2. 5 (cinci) Excursii in regiunea Moldovei in perioada ianuarie – martie 2019. Fiecare excursie va 

acoperi: 

a. Test Drive de weekend (vineri- duminica) cu orice masina demo disponibila dintre cele 

13 brand-uri ale grupului 

b. Cazare pentru 2 persoane la hotel de 3* sau 4* pentru doua nopti (in functie de 

disponibilitate si perioada) 

3. 5 (cinci) Abonamente „Prânz la Restaurant IDEO” – timp de o lună 

4. 4 (patru) Test Drive-uri de o saptamana cu orice masina demo disponibila dintre cele 13 brand-

uri ale grupului in perioada ianuarie – martie 2019 

5. 10 (zece) Test Drive-uri de weekend (vineri- duminica) cu orice masina demo disponibila dintre 

cele 13 brand-uri ale grupului in perioada ianuarie – martie 2019 

Pentru a participa la prezenta Actiune, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile 

de mai sus. Utilizatorii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in 

Regulament vor fi eliminati din concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior 

incheierii concursului, la validarea datelor inscrise de catre utilizatori in concurs.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator 

este desemnat castigator, in conditiile in care acesta este suspectat de fraudarea concursului. 

SECTIUNEA 6. VALOAREA PREMIILE ACORDATE: 

In cadrul acestei Actiuni va  fi acordat un  numar de 25 (douazecisicinci) de premii cf. Sectiunii 5.  

Valoarea totala a premiului este de aproximativ 5000 EUR + TVA. Nu se acorda contravaloarea in bani 

sau in alte produse a premiului. 

https://aniversare25ani.testergrup.ro/
https://aniversare25ani.testergrup.ro/


Numele castigatorilor vor fi validate si apoi se vor publica pe pagina de facebook Casa Auto Iasi in 

cursul zilei de 05.12.2018. In situatia in care castigatorii refuza sa accepte premiul, acesta nu va fi 

inlocuit cu un alt premiu / beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea in bani, ci va ramane in 

posesia Organizatorului. 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Castigatorul va fi selectat dintre participanții care au completat formularul electronic, prin tragere la 

sorti, dintre toti participantii cu inscrieri valide. Tragerea la sorti se va realiza prin intermediul 

platformei disponibila pe site-ul random.org.   

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR 

Rezultatul va fi publicat in data de 05.12.2018 pe pagina de Facebook/CasaAuto. 

Castigatorii vor fi contactati telefonic de catre un reprezentant Tester Grup conform datelor introduse 

pe platforma in termen de maximum 48 de ore de la anuntarea rezultatelor. Pentru a valida inscrierea, 

potentialul castigator trebuie sa comunice numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon, 

in vederea validarii si atribuirii premiului.  

Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul trebuie sa ajunga prin mijloace proprii la sediul Casa 

Auto Iași – Șoseaua Păcurari, nr. 177, Iași, Romania – intre orele 10:00 – 17:00, in intervalul convenit 

de comun acord cu Organizatorul. In cazul in care Castigatorul nu locuieste in orasul Iași, costurile de 

transport pana la sediul Organizatorului revin acestuia. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru 

aceste costuri de transport.  

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR: 

Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Actiune trebuie sa indeplineasca cumulativ 

conditiile descrise in sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale Regulamentului Oficial al Actiunii. De asemenea, in 

momentul receptiei premiului, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate. 

Verificari si sanctiuni: din dorinta de a nu prejudicia niciun consumator care doreste sa participe la 

Actiune, Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua verificari in ceea ce priveste corecta 

participare. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca exista 

participanti care incearca sa fraudeze procesul de inscriere in Actiune, Organizatorul poate sa retraga 

acestor persoane dreptul la premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor neconforme si/sau sa le 

restrictioneze participarea la Actiune pe toata durata acesteia. 

Contestatii: pot fi realizate in patru de ore de la data afisarii numelor castigatorilor pe pagina de 

facebook. Contestatia se transmite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@testergrup.ro si va 

cuprinde in mod obligatoriu: 

i) numele, domiciliul, date de identificare; 

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; 

Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii. 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORULUI PREMIILOR: 

Numele castigatorului si premiul obtinut vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de 

Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata. Rezultatele 

vor fi publicate pe pagina Facebook/CasaAuto in cursul zilei de 05.12.2018. In cazul in care publicarea 



rezultatului nu va putea fi realizata din cauza unor eventuale probleme tehnice independente de 

Organizator, acesta va fi afisat in data de 07.12.2018. 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII: 

Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in 

considerare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte 

probleme la inscrierea in Actiune. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE: 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute 

de catre castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de 

natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de 

predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. 

SECTIUNEA 13. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR: 

In vederea desfasurarii Actiunii, organizatorul va prelucra datele personale ale Participantilor in 

conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 

aprilie 2016 (Regulamentul) şi a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter 

personal. 

Organizatorul pune la dispozitia participantilor informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal aferent actiunii in lumina Regulamentului, inclusiv cu privire la drepturile pe care le conferă 
Regulamentul şi legea română privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date prin Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal afisata pe site-ul destinat desfasurarii actiunii “Tester Grup aniversează 25 de ani! Urează-ne un La 
mulți ani! Cât un sfert de veac” (https://aniversare25ani.testergrup.ro/) 
 

 

SECTIUNEA 14. LITIGII: 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Actiune, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor 

inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA: 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 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 interzice sau modifica termenii 

Regulamentului. 

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Actiunii, 

Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in 

care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, 

daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Actiune pe pagina de 

facebook/LandRoverIasi, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

https://aniversare25ani.testergrup.ro/


SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL ACTIUNII: 

Regulamentul Oficial al “Tester Grup aniversează 25 de ani! Urează-ne un La mulți ani! Cât un sfert de 

veac.” organizată pe pagina https://aniversare25ani.testergrup.ro/, este disponibil gratuit oricarui 

solicitant la adresa contact@testergrup.ro si in sectiunea Regulament de pe pagina 

https://aniversare25ani.testergrup.ro/ 
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