
Regulamentul Campaniei “Garanția celui mai bun preț “ 

1. Organizatorul Campaniei “Garanția celui mai bun preț “ 

1.1. Organizatorul Campaniei este compania ULTRA, în persoană juridică ULTRA DISTRIBUTION S.R.L., 

cod fiscal 1012600027403, cu sediul în mun. Chișinău, str.  Ion Creanga 6/V (în continuare - „Organizator”); 

1.2. Participanții la Campanie vor respecta și se vor conforma tuturor prevederilor, termenelor și 

condițiilor prezentului Regulament al Campaniei; 

1.3. Participant la Campanie poate fi persoana fizică care îndeplinește cumulativ condițiile enumerate în 

punctul 5 din prezentul Regulament; 

 1.4. Regulamentul este întocmit și va fi public pe pagina web oficială https://ultra.md/ru conform 

legislației aplicabile din Republica Moldova. 

 

2.  Participanții Camapaniei “Garanția celui mai bun preț “ 

 

2.1. La concurs au dreptul să participe persoane fizice – cetățeni ai Republicii Moldova care îndeplinesc 

cerințele și care sunt în totalitate de acord cu termenii și regulile concursului; 

2.2. Un Participant poate beneficia doar de un (1) singur premiu în perioadei Campaniei; 

2.3. În cadrul Campaniei nu este admisă înlocuirea premiului câștigat cu contravaloarea bănească a 

acestuia. 

 

3. Perioada Campaniei “Garanția celui mai bun preț “ 

3.1. Perioada de desfășurare a campaniei: 26 octombrie – 18 noiembrie 2021, inclusiv. 

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derulării 

acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru în mod public, pe pagina Facebook ”ULTRA” 

https://www.facebook.com/ultra.moldova/ 

3.3. Durata campaniei #1 “Garantia celui mai bun pret” : 

• Lansare – 27.10.2021 

• Finisare – 08.11.2021 

• Înmânare premii- 08.11.2021 

3.4. Durata campaniei #2 “Garantia celui mai bun pret”: 

• Lansare – 09.11.2021 

• Finisare – 19.11.2021 

• Înmânare premii- 19.11.2021 

 

4. Premii : 

• x2 Laptopuri Gaming 15.6” ASUS G513IH, Eclipse Gray 

• x2 Laptopuri ASUS ZenBook 13 OLED UX325 

 

5. Condițiile de participare la concurs:  

1. Fii abonat la pagina ULTRA; 

2. Dă like și share la fiecare postare a concursului; 

3. Urmează condițiile fiecărui conscurs specificate în descrierea postării acestuia. 

https://ultra.md/ru
https://www.facebook.com/ultra.moldova/


6. Alegerea câștigătorilor Campaniei “Garanția celui mai bun preț “ 

6.1. Câștigătorii vor fi selectati prin metode diferite pentru fiecare concurs în parte; 

6.2. Metodele vor fi specificate pentru fiecare concurs în postare. 

7. Modificare, suspendare și anulare 

 

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau completări rezonabile în prezentul 

Regulament, care vor fi parte integrantă a acestuia. Asemenea modificări și/sau completări vor intra în vigoare 

la data postării lor pe pagina de Facebook ULTRA : https://www.facebook.com/ultra.moldova/ 

8.2. În circumstanțe excepționale, Organizatorul poate suspenda și/sau anula Concursul, plasând un aviz despre 

acest lucru pe pagina de Facebook a companiei ULTRA. În cazul în care plasarea avizului pe pagină este 

imposibilă, pe pagina web a organizatorului: https://ultra.md/ru 

8.3. Organizatorul are dreptul de a nu intra în corespondență sau altă comunicare cu Participanții la 

Concurs; 

8.4. Participanții la concurs acceptă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor cerințelor în 

conformitate cu Regulamentul Concursului;  

8.5. Prin participarea la Concurs, toți participanții la Concurs sunt pe deplin de acord cu Regulamentul, 

înțeleg Regulamentul și se angajează să respecte Regulamentul Concursului; 

8.6. În cazul unei interpretări ambigue a Regulamentului, precum și a altor dispute sau probleme care nu 

sunt definite de Regulament decizia Organizatorului este definitivă și nu poate fi atacată de către 

Participanții la Promoție.  

8.7. Organizatorul nu este responsabil pentru incapacitatea Participantului la Concurs de a îndeplini toate 

cerințele în conformitate cu Regulamentul, să primească / să utilizeze Cadoul din orice motiv (inclusiv 

ca urmare a forței majore sau a circumstanțelor personale care nu sunt dependente de Organizator).  

8. Reclamații și litigii 

9.1. Toate reclamațiile ce țin de Concurs vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia 

(Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creanga 6/V) sau pe poșta electronică:  Marketing@ultra.md pe 

toată durata concursului sau în termen de 3 (trei) zile lucrătoare după finalizarea acestuia. 

9.2. Litigiile ce țin de Concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, 

de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova. 

 

https://www.facebook.com/ultra.moldova/
https://ultra.md/ru

