
Termenii si conditiile Campaniei Autovit.ro 

Pune-ti motorul in miscare pe Autovit.ro! 

(denumit in cele ce urmeaza Campanie) 

 

 

I. Organizarea Campaniei 

 

Administratorul acestei campanii este “Visual Soft” S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. 

Invingatorilor , nr. 24, Et. 5, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J40/9435/1995, cod unic inregistrare nr. RO 7883278, avand contul RO42 RZBR 0000 0600 0067 

2235, deschis la Raiffeisen Bank suc. Decebal (denumita in cele ce urmeaza „Autovit.ro” sau 

„Administratorul”)  

 

II. Participarea la Campanie 

 

2.1. Participarea la aceasta Campanie este permisa cetatenilor romani cu domiciliul in Romania. 

2.2. Participarea la aceasta Campanie este interzisa angajatilor Administratorului. 

2.3. Toti participantii cu varste de pana la 18 ani trebuie sa aiba consimtamantul parintelui sau 

al tutorelui legal pentru a participa la Campanie. Prin inscrierea la aceasta Campanie, fiecare 

participant confirma ca a obtinut acest consimtamant si ca este de acord cu Regulamentul 

oficial. 

III. Regulile Campaniei 

 

3.1. Campania incepe in data de 01.06.2013 si se incheie in data de 30.06.2013, orele 24.00. 

3.2. Premiul instant consta intr-un cod cu ajutorul caruia participantul poate posta gratuit un 

anunt pentru vanzarea unui ATV, motocicleta sau scuter, in categoria Motociclete si ATV-uri pe 

site-ul www.autovit.ro. 

3.3. Premiul instant se va acorda primilor 500 de utilizatori care introduc adresa de e-mail in 

formularul de participare si solicita codul gratuit. 

3.4. Codul este valabil de la momentul primirii pana la data de 31 decembrie 2013 si poate fi 

utilizat pentru postarea de anunturi doar pentru vanzarea de ATV-uri, motocilcete sau scutere in 

sectiunea Motociclete si ATV-uri. 

 

IV. Intrarea in posesia premiului instant  

4.1. Premiul instant consta intr-un cod cu ajutorul caruia participantul poate posta gratuit un 

anunt pentru ATV, motocicleta sau scuter in categoria Motociclete si ATV-uri pe www.autovit.ro. 

4.2. Pentru a intra in posesia premiului instant, participantul trebuie sa introduca adresa de e-

mail in formularul de participare si sa solicite codul gratuit si sa se afle printre primii 500 care il 

solicita.  

http://www.autovit.ro/


4.3 Ulterior, va primi un e-mail, pe adresa specificata in formularul de participare, cu codul 

gratuit si instructiuni de folosire a acestuia. 

V.   Raspunderea Administratorului in legatura cu Concursul 

5.1. Acceptand acesti Termeni si conditii ai Campaniei, participantii isi exprima consimtamantul 

ca datele lor personale sa fie folosite de catre Administrator in conformitate cu Legea nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date, astfel cum a fost modificata si completata. 

5.2. Detaliile personale trimise de catre participanti vor fi procesate de catre Administrator in 

scopul de a: (I) desfasura Campania; (II) preda premiile; (III) centraliza opiniile participantilor cu 

privire la organizarea Campaniei. 

VI.  Prevederi finale 

6.1. Urmatoarele persoane vor raspunde de desfasurarea Campaniei 

 Alina Tihohod - Marketing Manager 

 Banita Ana-Maria – Marketing Specialist 

 

6.2. In problemele neprevazute de catre Termenii si conditiile Concursului Autovit.ro, relatiile 

dintre participanti si/sau Administrator sunt reglementate de catre Termenii Generali si 

Conditiile autovit.ro, precum si de alte prevederi legale. 

6.3. Termenii si conditiile Campaniei Autovit.ro vor fi disponibile pe pagina de Facebook 

Autovit.ro. 

 


