Regulament
Extragerea My Moldcell
DEFINIŢII

Organizator - furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell).
extragerea My Moldcell- campanie de promovare a noului produsMoldcell – aplicația My Moldcell,
organizată pentru abonaţii Moldcell în scopul stimulării utilizării aplicației, şi care se va desfășura începând cu
18 Octombrie 2017 și va continua până în data de 31 Ianuarie 2018. Extragerea telfonului de tip
smartphone se va face lunar, la începutul lunii pentru luna precedentă. Toate premiile în cadrul campaniei vor
fi oferite exclusiv din contul Organizatorului.
Participant - persoană fizică, posesorul numărului de telefon conectat/portat la planurile tarifare Cartelă
Moldcell / Abonament Moldcell, care a activat un pachet de servicii sau a efectual migrarea la un plan tarifar
mai mare, prin intermediul aplicației My Moldcell.

Câştigătorul - posesorul numărului de telefon, care a fost desemnat drept câştigător prin selectare aleatorie.

1. Condiţii generale
1.1.
1.2.
1.3.

Prezentul Regulament este aprobat de către Organizator, în vederea organizării Extragerii My Moldcell
începând cu 18 Octombrie 2017.
La Extragere pot participa persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani, abonaţi Moldcell. Prezentul
Regulament reglementează condiţiile generale de desfăşurare a Extragerii.
La Extragere nu pot participa abonaţii conectați la planul tarifar Internet ca Lumea.
2. Condiţiile de desfăşurare a Extragerii

2.1.

Extragere va lua start pe 18 Octombrie 2017, începând cu ora 00:00:00. Compania Moldcell îşi rezervă
dreptul de a modifica unilateral durata de desfăşurare a SMS Extragerii cu 3 zile înainte de data
introducerii modificării.

2.2.

La Extragere participă abonaţii care începând cu 18 Octombrie 2017 au activat un oarecare pachet
de servicii adițional sau a migrat la la unul din planurile tarifare mai mari prin intermediul aplicației My
Moldcell.

2.3. 2.3. Nu pot participa la SMS Extragere persoanele juridice, angajaţii companiei Moldcell, rudele de gradul
I ale angajaţilor, precum şi dealerii şi distribuitorii companiei Moldcell, inclusiv angajaţii acestora,
precum și câștigătorii extragerilor anterioare MyMoldcell.
2.4. Extragerea MyMoldcell nu presupune achitarea a careva taxe de participare directe sau indirecte.
3. Regulile de desfăşurare a extragerilor
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Începând cu luna decembrie (prima săptămână a lunii) , timp de 3 luni, se va oferi câte un
smartphone.
La extragerea premiului, vor participa toate numerele care in decursul lunii precedente au activat un
pachet de servicii sau au efectual migrarea la un plan tarifar mai mare, prin intermediul aplicației My
Moldcell.
După finalizarea extragerii, Câştigătorul va fi informat de către un reprezentant al Organizatorului prin
intermediul unui mesaj SMS expediat la numărul de telefon câştigător sau prin intermediul unui apel
telefonic.
Se consideră că Organizatorul şi-a executat obligaţiunea sa privind informarea Câştigătorului din
momentul executării acţiunilor specificate în p. 3.2. al prezentului Regulament.
În cazul în care în termen de 30 zile din momentul informării, Câştigătorul nu se va prezenta pentru a
ridica premiul, organizatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza premiul respectiv în mod unilateral.

3.5.

Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la
condiţiile stipulate în prezentul Regulament.
4. Premiile oferite în cadrul Extragerii

4.1.

Fondul de premii oferite în cadrul campaniei sunt:
premii lunare – telefoane tip Smartphone

4.2. Compania Moldcell își rezervă dreptul de a modifica modelele de telefoane tip Smartphone oferite în cadrul
extragerii.
4.3. Astfel, pentru perioadele 18 octombrie – 30 Noiembrie 2017, 01 – 31 Decembrie 2017 și 01 – 31 Ianuarie
2018, drept premiu va fi oferit câte un Smartphone - Samsung J2 prime.
-

5. Oferirea premiilor
5.1.

Premiile săptămânale vor fi acordate Câștigătorului după identificare, în oficiul central ÎM Moldcell SA
situat în mun. Chişinău, pe str. Belgrad 3.

5.2.

Pentru a obţine premiul, Câştigătorul/reprezentantul lui legal, în decurs de 30 zile din data anunțării,
trebuie să prezinte în mod obligatoriu buletinul de identitate, număr de telefon, contractul de abonament
pe numele său.
Premiile vor fi oferite Câștigătorului sau reprezentantului său legal, după semnarea unui acord de
transfer a premiului.
Dacă abonatul câştigător nu are contract de abonament pentru numărul de telefon care a fost declarat
câștigător, atunci identificarea acestuia se va efectua în conformitate cu Procedura de Identificare
stabilită de către Organizator.
Taxele şi impozitele ce reies din obligațiunea Organizatorului de a transmite premiul Câștigătorului vor
fi achitate din contul Organizatorului, restul obligațiunilor se vor achita de Câştigător.

5.3.
5.4.

5.5.

6. Eligibilitatea participării în cadrul Extragerii My Moldcell şi acceptarea condiţiilor de
participare
6.1.

Orice persoană fizică, abonată la unul din planurile tarifare Cartelă Moldcell, Abonament Moldcell sau
Abonament cu plată în Credit, odată ce a instalat aplicația My Moldcell și a activat un pachet de servicii
sau a migrat la un plan tarifar mai mare este automat eligibilă de a participa la extragerea My Moldcell.

6.2.

Orice participant la Extragere poate fi exclus din participare dacă:
- în perioada de derulare a prezentei SMS Extrageri Participantul a încălcat prevederile prezentului
Regulament.
- Participantul a comis acțiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicție cu politica
comercială a companiei Moldcell sau care atentează la reputaţia acesteia.
7. Informarea participanţilor

7.1.
7.2.

Informaţia deplină cu privire la Extragerea My Moldcell este disponibilă pe www.moldcell.md
Pe perioada desfăşurării Extragerii, Participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre
ordinea şi regulile de desfăşurare a SMS Extragerii, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).
8. Obligaţiile câştigătorului

8.1.
8.2.

Pentru a primi premiile, Câștigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.
Participantul care a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă
se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în
scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în termenii stabiliţi în p. 5.2. al prezentului
Regulament.

8.3.

8.4.

8.5.

Câştigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Extragerii acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa
în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire
la Extragerea dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul
de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.
În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul
Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de
a intra în posesia premiului. Prin semnarea acordului se consideră că, Câştigătorul a acceptat, în mod
tacit, prezentele condiţii şi obligaţii stabilite pentru Câştigător în prezentul Regulament şi exclude
ulterior posibilitatea refuzării executării acestor condiţii şi/sau obligaţii.
Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră
drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în prezenta Extragere.

9. Drepturile şi limitarea responsabilității Organizatorului
9.1.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei
Extrageri, precum şi condiţiile de desfăşurare a Extragerii, inclusiv şi prevederile prezentului
Regulament fără informare prealabilă.

9.2.

Organizatorul nu va accepta nici o pretenție cu referire la modul de organizare a extragerii premiului,
categoriile de premii oferite, precum și rezultatele extragerii premiului.

9.3.

Participanții la prezenta Extragere nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea oricăror
condiții sau puncte ale prezentului Regulament.

9.4.

Refuzul de a respecta oricare dintre condițiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept
consecință refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate
celelalte condiţii.

9.5.

Prezenta Extragere desfășurată de către Organizator, este considerată o acţiune publicitară, efectuată
din contul Organizatorului.

