
    Ediția 1, 15/12/2022  

  

Regulamentul tombolei Câștigă Automobil cu SHARP   

REGULAMENTUL   

CAMPANIEI PROMOȚIONALE   

„Tombola SHARP”   

ORGANIZATĂ DE CĂTRE „ULTRA DISTRIBUTION” SRL   

   

1. Denumirea campaniei promoționale: „Tombola SHARP” (în continuare denumită „Promoție” sau 

„Tombolă”).    

2. Organizatorul campaniei promoționale: „Ultra Distribution” SRL, cod fiscal: 1012600027403, cu sediul:   

MD-2069, str. Ion Creanga 6/V,  mun. Chişinău, Republica Moldova. www.ultra.md ; tel. +373-6000-0003.    

3. Perioada Promoției și data tombolei: Start – 15.12.2022; Sfârșitul- 20.04.2023. Tombola va avea loc pe data 

de 27 aprilie 2023 ora 16:00 în incinta Showroom-lui ULTRA de pe adresa mun. Chișinău, str. Columna 170.  

4. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea/prelungirea Tombolei, decizie ce va fi făcută 

publică cu cel puțin 5 zile înainte de data încetarea/prelungirea prin afișarea pe pagina web oficială a 

Organizatorului (www.ultra.md) în rubrica dedicată Promoției.   

5. Tombola poate fi întreruptă / suspendată în cazul circumstanțelor stabilite conform art. 904 Cod Civil al R.M  

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Tombolei, 

cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului, cu cel puțin 24 

de ore înainte de a intra în vigoare.  

7. Locul desfășurării Promoției: Showroom ULTRA din Republica Moldova:   

mun. Chișinău, str. Columna 170.  

8. Participanții la Promoție.   

Promoția este destinată persoanelor fizice, consumatori finali, care au achiziționat tehnică de uz casnic 

(electrocasnice)* SHARP cu un preț mai mare decât 3 000 lei pentru o unitate. Pentru a fi recunoscută în calitate 

de Participant, persoana fizică care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vârstă minimă de 18 ani, să aibă 

capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziționeze marfa în valoare minimă 

stabilită pentru promoție.   

* La promoție nu participă produsele SHARP din categoria “Imprimante Multifuncționale”.  

  

 Mecanismul participării la Promoție și condițiile de participare.   
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• În perioada Promoției (începând cu data 15.12.2022 orele 00:01 și până la data de 20.04.2023 orele 23:59), pentru  

a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică, trebuie sa achiziționeze (cumpărătură unică) un produs 

SHARP în valoare minimă de 3 000 lei (preț minim pentru o unitate).  

• Proba achiziționării produsului îl reprezintă bonul fiscal, în original, eliberat de către vânzătorul produsului. 

Neprezentarea bonului fiscal care probează cumpărarea produsului promoțional privează persoana de dreptul de 

a participa la Tombolă.    

  

• Participantul, doritor de a participa la promoție se va înregistra la promoție comunicând Organizatorului numărul 

de telefon mobil, de contact, prin care acesta va putea fi în continuare notificat.   

• La procurarea oricărui produs SHARP (cu excepția produselor din categoria “Imprimante Multifuncționale”) în 

valoare de 3 000 lei, participantul va primi bonul fiscal..    

• Tombola (desemnarea câștigătorului) va avea loc pe data de 27 aprilie 2022 începând cu ora 16:00, în incinta 

Showroom-lui ULTRA de pe adresa mun. Chișinău, str. Columna 170 și se va difuza în direct pe pagina 

organizatorului de pe rețeaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com/ultra.moldova.    

• Participând la tombolă, câștigătorul permite Organizatorului să prelucreze și să comunice informația cu privire la 

datele sale personale.      

• Câștigătorul va fi desemnat în mod automat cu ajutorul site-ului www.random.org, în baza numărului de telefon 

de contact comunicat de către Participant. Ca rezultat al tragerii la sorți se va extrage un singur câștigător.  

• Tragerile la sorți și validarea câștigătorilor va avea loc în prezența unei Comisii interne, formată din reprezentanți 

ai Organizatorului.   

• Câștigătorul Promoției va fi apelat ca rezultat al extragerii (tragerii la sorți). Câștigătorul Promoției are obligația 

să răspundă la apel și să comunice Numele și Prenumele cu care a participat la promoție. Necomunicarea oricărei 

informații sus-menționate servește temei pentru descalificarea participantului. Lipsa răspunsului la 3 apeluri 

telefonice consecutive (indiferent dacă numărul nu răspunde sau este ocupat) servește temei pentru descalificarea 

participantului.   

• După extragerea câștigătorului și finisarea transmisiunii live (în direct), Organizatorul va efectua extragerea a 3 

câștigători de rezervă. Câștigătorii din lista de rezervă vor fi extrași la fel în mod automat cu ajutorul site-ului 

www.random.org, dar fără ca procesul de extragere să fie transmis live. Procesul de extragere va fi înregistrat în 

format video cu sunet. Participanții din lista de rezervă vor fi contactați doar în cazul discalificării câștigătorului 

inițial în condițiile prezentului Regulament. Câștigătorii din lista de rezervă vor fi contactați în ordinea 

cronologică în care au fost extrași. Fiecare câștigător ulterior este apelat doar în cazul discalificării câștigătorului 

precedent.  

• Ulterior, Numele și Prenumele Câștigătorului poate fi afișat pe site-ul www.ultra.md, și pe paginile de pe rețele 

de socializare a companiei ULTRA.    

• Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze la adresa str. Columna, 170 (showroom ULTRA) până 

la 03.05.2023.      

• Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate și bonul fiscal.   

• În caz de returnare a mărfii, Codul Participantului nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.      

   

http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.random.org/
http://www.ultra.md/
http://www.ultra.md/


7. Produsele participante la Promoție:     

Toate produsele SHARP, care sunt comercializate și procurate în Showroom-ul „Ultra” cu un preț mai mare decât 

3 000 lei pentru o bucată, cu excepția produselor din categoria “Imprimante Multifuncționale”.  

  

8. Aderarea la Promoție.   

• Participantul – persoana fizică, își dă acordul pentru participare la promoție și acceptă toate condițiile stabilite de 

Organizator, din momentul cumpărării și achitării oricărui produs promoțional indicat în punctul 6 al  

Regulamentului.     

• Achiziționarea produsului promoțional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în 

condițiile de desfășurare a ei (conform Regulamentului Promoției).      

• Orice participant este în drept să refuze aderarea și participarea la Promoție, precum și poate refuza primirea 

premiul câștigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.    

• Participantul care a aderat la Promoție poate oricând să se retragă, fără a avea careva obligații față de Organizator. 

Participantul care a refuzat participarea la Promoție, pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția 

desfășurată.     

    

9. Câștigul, premiul Promoției:  automobil TOYOTA YARIS CROSS (1 bucată) cu următoarele specificații:  

capacitate motor 1490cm3, combustibil Benzina, transmisie CVT, tracțiune 2WD.    

  

10. Impozitare.   

Acordarea premiului de către Organizator nu echivalează cu acordarea premiului în bani.  

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru venituri obținute de fiecare câștigător, 

în conformitate cu art. 90 1 al Codului Fiscal RM.  

Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice alta natură, în legătură cu premiile, sunt în sarcina exclusivă a 

câștigătorilor. 6.4. Prin simpla participare la Tombolă, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de 

impozitare aplicat de Organizator.  

  

11. Condiții de validare a câștigătorului.      

Pentru a primi premiul, participantul câștigător trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:    

• A îndeplinit în mod corespunzător condițiile de participare la Promoție;    

• Deține bonul de casă pe produsele care participă la tombolă. Nu a returnat produsele și nu a efectuat schimbul 

produselor pe altele neparticipante la Promoție.  

• Nu a  fost constatată nici o fraudă.    

• La eliberarea premiului, câștigătorul prezintă cecul (bon fiscal), , acte de identitate și confirmă prin semnătură 

ridicarea premiului.    

• Acceptă și semnează Contractul de transmitere a premiului, precum și Actul de primire a cadoului.   



• Acceptă necondiționat toate condițiile de deservire pe garanție a automobilului.  

• Se obligă, timp de un an de la transmiterea premiului, să nu scoată, să nu prejudicieze, să nu acopere materialele  

publicitare aplicate pe automobil la momentul transmiterii premiului.  

  

11.  Protecția datelor personale.     

• Participând la Promoție, fiecare participant acceptă prelucrarea de către Organizator și alte persoane, implicate de 

către Organizator pentru asigurarea organizării Promoției, a datelor sale cu caracter personal în scopurile acestei 

Promoții și pentru viitoarele notificări cu caracter publicitar.   

• Tuturor participanților la Promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova  

„Privind  protecția datelor cu caracter personal” nr.133 din 08 iulie  2011.    

• Participantul acceptă că anunțarea câștigătorului poate fi efectuată în forma publică.   

• Participarea la Promoție constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea 

și vocea sa vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către 

Organizator fără nici un fel de plată aferentă. La solicitarea Organizatorului, Câștigătorul se obligă să semneze în 

acest sens orice declarație, acord, contract. fără a-i fi prejudiciată calitatea de câștigător.  

  

12.  Fraude și consecințele acestora.   

• Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod 

necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției.    

• Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din 

intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera 

câștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate.    

• Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă 

din conținutul  acestuia.   

  

14. Limitare de răspundere. Participantul declară că înțelege și acceptă că, decizia de desfășurare a prezentei 

Promoții este luată de către Organizator conform propriei sale discreții. La fel, Participantul declară că 

înțelege și acceptă că, decizia de achiziționare a produselor participante la Promoție este luată de către 

Participant conform propriei sale discreții și nu este determinată de desfășurarea prezentei Promoții.  

Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la prețul de achiziție 

a produsului promoțional. Așadar, în cazul în cazul încetării prezentei Promoții din oricare motiv, fără 

desemnarea câștigătorului, Participantul nu va înainta Organizatorului nici o pretenției și nu va solicita 

repararea nici a unui prejudiciu rezultat din sau în legătură cu prezenta Promoție.   

15. Litigii.   Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea 

Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 

în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.   

16. Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaționale a  Promoției sunt finale și aplicabile tuturor 

Participanților.    



17. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare 

a Promoției, abuz sau orice alte  acțiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea 

și desfășurarea  acesteia.    

18. Temeiul legal. Prezenta procedură de derulare a Promoției este desfășurată în conformitate cu prevederile Codului 

Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.    

19. Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre 

Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.ultra.md , fără a fi  necesară  o 

publicare în sursele mas-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.     
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