
Sectiunea 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

1.1 Organizatorul loteriei publicitare „Ia-ți un covor și primește-n bucătărie ajutor !”( denumită în cele ce 

urmeaza „Campania”) este Floare-Carpet” SA,  (denumită în cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană 

juridică cod fiscal 1003600088549, reprezentantă de directorul general Rodideal Veselin. 

1.2 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate / participant, oricand pe 

perioada concursului pe site-ul www.floare-carpet.md  sectiunea Noutăți, în magazinele de specialitate de pe 

str. Grădina Botanică 15, mun. Chișinău, Republica Moldova și  în centrul comercial Calea Basarabiei.  

Sectiunea 2.DREPTUL DE PARTICIPARE 

2.1 La Campania „ Ia-ți un covor și primește-n bucătărie ajutor !” poate participa orice persoană fizică, 

care a implinit la data inceperii campaniei varsta de 18 ani. 

2.2 Nu pot participa la campania promoțională: persoanele juridice, indiferent de forma de organizare a 

acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA), precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani. 

2.3 Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivocă a prezentului 

Regulament Oficial. 

2.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în 

vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.floare-carpet.md. 

Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

3.1 Campania „ Ia-ți un covor și primește-n bucătărie ajutor !” se desfaşoară începând cu data de 04 

iunie 2018, ora 09:00 (inclusiv) şi până la 10 iunie 2018, ora 16:00 (inclusiv) în magazinele S.A. Floare-

Carpet de pe str. Grădina Botanică 15 și Calea Basarabiei. 

Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1 Orice persoană care cumpără produse din magazinele Organizatorului, indiferent de valoarea 

cumpărăturii, în perioada 04 iunie 2018, ora 09:00 (inclusiv) şi până la 10 iunie 2018, ora 16:00 (inclusiv) 

în magazinele S.A. Floare-Carpet de pe str. Grădina Botanică 15 și Calea Basarabiei si completează 

„TALONUL DE INSCRIERE LA TOMBOLA” (nume, prenume, data,luna,anul nașterii, domiciliu, adresa 

de e-mail și tel de contact) va avea sansa sa intre in tragerea la sorti pentru a castiga unul dintre cele 3 

premii: 

1. Frigider Atlant XM-4012-022 - 1 bucata  

2. Storcător de fructe MOULINEX JU585D - 1 bucata  

3. Masina de copt paine Heinner Bread Express 950 - 1 bucata  

Extragerea  va avea loc pe data de 10 iunie 2018, ora 16:30, pe str. Gradina Botanică 15, prezența 

participanților la extragere este obligatorie. 

Participarea se va face prin completarea Talonului de Inscriere la Tombola, conform modelului din Anexa 

nr.1 (denumit in continuare “Talonul”) si introducerea ulterioara a acestuia in urna special desemnata situata 

in magazinele Organizatorului. 

Datele colectate în cadrul completării Talonului vor fi folosite în scopul completării bazei de date a 

întreprinderii S.A. Floare-Carpet, cu scopul de a informa clienții despre ofertele disponibile, evenimentele ce 

urmează să aibă loc și pentru fidelizarea acestora. 

http://www.floare-carpet.md/
http://www.floare-carpet.md/


Completarea Talonului semnifică acordul participatului de a fi introdus în baza de date a clienților S.A. 

Floare-Carpet. 

4.2 Ȋn cadrul loteriei publicitare, un Participant poate câştiga şi i se va oferi maxim 1 (un) Premiu. 

4.3 Niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi ȋnlocuit cu contravaloarea ȋn bani a acestuia ori cu un alt 

bun sau serviciu. 

4.4 Câştigãtorii vor primi din partea Organizatorului un Premiu, fie o Masina de copt paine, un Storcător 

de fructe sau, premiul MARE, un Frigider.  

Sectiunea 5. TRAGEREA LA SORŢI 

5.1 Tragerea la sorţi a câştigătorilor PREMIILOR va avea loc după cum urmează: 

Pe data de 10 iunie 2018, ora 16:30, pe str. Gradina Botanică 15, prezența participanților la extragere este 

obligatorie. 

5.2 Un participant poate primi 1 (un) singur Premiu pe ȋntreaga duratã a Campaniei. 

5.3 Neprezentarea bonului fiscal inscris pe Talon atrage după sine imposibilitatea intrării în posesia 

Premiului. 

5.4 Neprezentarea câştigătorilor la extragere se consideră invalidă și se efectuează o extragere repetată. 

5.5 Cheltuielile privind intrarea în posesia Premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor. 

5.6 Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a Premiilor câştigate.  

Sectiunea 6. VALOAREA PREMIILOR 

6.1 Ȋn perioada de desfăşurare a Campaniei se va acorda un numãr total de 3 Premii: 

1. Frigider Atlant XM-4012-022 - 1 bucată  

2. Storcător de fructe MOULINEX JU585D - 1 bucată 

3. Masina de copt paine Heinner Bread Express 950 - 1 bucată 

Sectiunea7. FORŢA MAJORĂ 

7.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent 

de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin 

acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este 

împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, 

Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui regulament. 

 


