REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„Aventura iernii MultiBonus”
Perioada concursului: 20.12.2017 – 10.01.2018

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizator al Concursului „Aventura iernii MultiBonus” este MOL România Petroleum
Products S.R.L. (în continuare „MOL România”), societate cu personalitate juridică
română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.
J12/729/2000, cod unic de înregistrare 7745470, cu sediul în Cluj Napoca, Bb. 21
Decembrie 1989, nr.77, et 1, Camera C.1.1. jud. Cluj, clădirea C-D The Office, cont
virament nr. RO85INGB0003002128608910, deschis la ING BANK Cluj, înregistrată la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.
2374.
Parteneri: S.C. Sunshine Digital Communication, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J23/465/19.02.2014, RO 31206001, cu sediul în Str. Lucian Blaga 21,
Otopeni, Ilfov, cont virament nr. RO62BTRLRONCRT0203580201, deschis la Banca
Transilvania.
SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
2.1 Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României şi va fi disponibil
publicului la adresa: evoplus.multibonus.ro
2.2 Concursul va începe pe data de 20.12.2017, ora 12:00, şi va dura până la 10.01.2018,
ora 23:59.
SECŢIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE
3.1 La acest concurs pot participa numai persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta de
peste 18 ani, cu domiciliul stabil în România. Nu pot participa la acest concurs angajaţii
S.C SUNSHINE DIGITAL COMMUNICATION S.R.L., ai stațiilor de distribuție carburanți ale
Grupului MOL, din România, agenții ce operează stațiile de distribuție carburanți sau
angajații acestora, precum şi rudele de gradul întâi (părinţi, copii) şi doi (fraţi, surori) ale
angajaţilor companiilor menţionate, ai agenților ce operează stațiile de distribuţie
carburanţi MOL.
3.2 Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului
Regulament.
Prin participarea la concurs, participanţilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli
suplimentare.
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SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să:
• Intre în aplicaţia web „Aventura iernii MultiBonus”, disponibilă pe linkul:
https://evoplus.multibonus.ro/.
• Apese „Start Joc”.
• Accepte permisiunile Facebook pentru login – nume, prenume, adresa de e-mail,
poză profil
• Răspundă la toate cele 10 întrebări si să acumuleze în joc punctele MultiBonus în
funcţie de răspunsurile corecte (50 de puncte / răspuns corect).
• Completeze formularul de înscriere cu date de identificare și de contact valide.
• Pentru dublarea și primirea pe cardul MultiBonus a punctelor acumulate în joc,
până la maximum 1000 puncte MultiBonus per participant, utilizatorul trebuie să
fi efectuat cel puțin 1 tranzacţie, în care să fi folosit cardul MultiBonus pentru
acumulare de puncte, în benzinăriile MOL din România, prezentate pe
www.molromania.ro (http://cautarestatii.molromania.ro/ro), în perioada
20.12.2017 - 21.01.2018.
SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI
5.1 În cadrul Concursului se vor acorda următoarele premii distribuite astfel:
•
•
•

3 carduri MOL Gift a câte 1000 RON (TVA inclus) fiecare, acordate prin tragere la
sorţi, la finalul perioadei de concurs.
1000 vouchere x 1000 puncte MultiBonus pentru primii 1000 utilizatori înscrişi cu
date valide în joc, prin formularul de înregistrare.
Dublul punctelor MultiBonus acumulate in jocul cu cel mai mare scor al fiecărui
utilizator, până la 1000 puncte / utilizator, dacă utilizatorul a efectuat măcar o
tranzacţie în care să fi folosit cardul MultiBonus pentru acumulare de puncte în
benzinăriile MOL din România, prezentate pe www.molromania.ro
(http://cautarestatii.molromania.ro/ro), în perioada 20.12.2017 - 21.01.2018.

Punctele MultiBonus vor fi încărcate automat în conturile acestor clienți până pe 29
ianuarie 2018.
5.2 Premiile se vor acorda conform secțiunii 6 din regulamentul oficial al concursului.
Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul concursului este de 18,000 RON (TVA inclus),
respectiv 15,126 RON (fără TVA), exclusiv valoarea dublată a punctelor MultiBonus
adunate in joc, care se va calcula în conformitate cu rata standard de conversie a
punctului de loialitate, conform Regulamentului programului MultiBonus, publicat pe
www.multibonus.ro.

SECŢIUNEA 6. CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIILOR
6.1 Toate persoanele care îndeplinesc condiţiile de la Secţiunea 2 şi 3 şi urmează pașii
descrişi în Secţiunea 4 vor intra în tragerea la sorţi, care va avea loc între 22.01.2018 –
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26.01.2018, folosind website-ul random.org, destinat distribuției aleatorie și extragerii
câștigătorilor. Prin tragere la sorţi se vor acorda următoarele premii: 3 carduri MOL Gift
în valoare de 1000 RON (TVA inclus) fiecare.
6.2 Tragerea la sorţi pentru desemnarea celor 3 câştigători va fi realizată de către S.C.
Sunshine Digital Communications, la sediul acesteia, Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, Bl. A7,
scara 3, ap. 77, Sector 2 București, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai
S.C. Sunshine Digital Communication. Se vor extrage 3 câștigători și 3 rezerve.
6.3 Cei 3 câștigători extrași prin tragere la sorți vor fi anunţaţi în cadrul aplicaţiei, în
pagina dedicată, pe data de 29.01.2018. Aceștia vor fi contactați telefonic și/sau vor
primi un email de confirmare în data de 30.01.2018 pe numărul de telefon, respectiv
adresa de e-mail cu care s-au înregistrat în concurs și cerința de a specifica seria şi
numărul din buletin, precum și de a selecta dintr-o listă existentă stația din care doresc
să ridice premiul câștigat. Ridicarea premiului din stație se va face pe baza actului de
identitate și a cardului MultiBonus. Premiile nu pot fi preschimbate în bani.
6.4 Cei 3 câştigători au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a oferi datele necesare
pentru validarea premiului. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare nu răspund, se va apela
la rezerve. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare rezervele nu răspund, premiul va rămâne
în posesia Organizatorului.
6.5 Tragerea la sorţi presupune folosirea random.org, website pentru distribuţie
aleatorie, care va selecta numerele câștigătorilor din înscrierile efectuate în perioada
campaniei, în condiţiile prevăzute în Secţiunea 4, folosind o bază de date ce conţine
toate intrările în Campanie care respectă mecanismul acesteia, în ordinea înscrierii.
6.6 În cadrul tragerilor la sorţi, pentru cei 3 câștigători, extrași la finalul campaniei, se vor
extrage 3 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de
voinţa Organizatorilor, aceştia nu pot lua legătura cu participanţii câştigători în termenul
stabilit în prezentul Regulament, câștigătorul nu este validat din cauza nerespectării a cel
puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei sau
câștigatorul renunță la premiul câștigat. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea
au fost extrase.
6.7 În cazul refuzului unui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui
câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului,
refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc) sau în cazul
imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament sau în cazul neprezentării
pentru ridicarea premiului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, acesta
rămânând în posesia Organizatorului. Termenul pentru ridicarea premiilor din stația
selectată este de 10 zile lucrătoare.
6.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a încerca să contacteze fiecare câștigător de
maximum 3 (trei) ori telefonic sau/și prin email la datele de contact furnizate în
momentul înscrierii în concurs, după care va considera că datele de contact sunt invalide
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și va trece la rezervele extrase conform regulamentului. Vor fi maximum 2 (două)
încercări de a contacta fiecare rezervă.
6.9 În cazul în care, pentru premiile rămase neacordate, câştigătorii desemnaţi şi
rezervele corespunzătoare nu pot fi contactaţi sau nu îndeplinesc condiţiile de validitate
menţionate la Secțiunea 3 și Secțiunea 4, premiile rămase neacordate vor rămâne în
posesia Organizatorilor.
6.10 Cei 1000 de câștigători ai 1000 de vouchere a câte 1000 puncte MultiBonus fiecare
vor fi aleși în ordinea înscrierii în concurs, de la 1 la 1000. Aceștia vor fi anunțați în cadrul
aplicației, în pagina dedicată, pe data de 29.01.2018.
6.11 Pentru toți utilizatorii înscriși în concurs, punctele MultiBonus acumulate în jocul cu
cel mai mare scor al fiecăruia, în funcție de răspunsurile corecte, se vor dubla în limita a
1000 puncte MultiBonus / utilizator, dacă utilizatorii vor efectua cel puţin o tranzacţie
într-o benzinărie MOL, în perioada 20.12.2017-21.01.2018, și se vor încărca automat în
conturile lor MultiBonus până la data de 29.01.2018.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
7.1. Trei câştigători și trei rezerve vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi care va avea loc
între 22.01.2018 – 26.01.2018, folosind website-ul random.org, destinat generării de
numere aleatorii și extragere a câștigătorilor.
1000 de câștigători vor fi desemnați în ordinea înscrierii, de la 1 la 1000.
Câștigătorii punctelor MultiBonus obținute în joc vor fi desemnați în funcție de înscrierea
în joc și de o tranzacție într-o stație MOL România, în perioada 20.12.2017 - 21.01.2018.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula punctele acumulate în timpul jocului în cazul
în care modalitatea de dobândire relevă un comportament online suspect.
7.2. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul aplicaţiei, pe pagina dedicată, pe data de
29.01.2018.
7.3. După completarea datelor solicitate la punctul 5.1., cei 3 câştigători urmează să fie
notificați pe adresa de e-mail și/sau telefonic de disponibilitatea premiului în staţia
solicitată. De la această notificare, câştigătorul are la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru
ridicarea premiului. Dacă în termen de 10 zile lucrătoare nu ridică premiul, acesta
rămâne în posesia Organizatorului.
SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
8.1 Prin înscrierea la Concursul “Aventura iernii MultiBonus”, participanţii sunt de acord
să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
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8.2 Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor
câştigătorilor. Câştigătorii Campaniei, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii
677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date
(art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei
(art. 18).
Notificarea prin care MOL România reconfirmă prelucrarea datelor cu caracter personal
a fost înregistrată la registratura generală a autorităţii de supraveghere sub nr. 2374.
Acest număr de înregistrare trebuie menţionat, conform art. 24 alin. (2) din Legea nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi liberă circulaţie a acestor date, pe orice act prin care datele cu caracter
personal sunt colectate, stocate şi dezvăluite, numai în cadrul prelucrării de date
efectuate în scopul declarat. Ȋn cazul unei eventuale completări sau modificări ulterioare
a notificării nr. 2374 se va face referire la acest număr de înregistrare.
Participanţii la Campanie au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele lor cu caracter personal
sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice
moment, ca datele lor cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări. Câştigătorii
au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau
actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea
exercitării acestor drepturi, persoana în cauză va transmite o cerere scrisă, datată şi
semnată către MOL România Petroleum Products S.R.L., Cluj Napoca, Bulevardul 21
Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea C-D The Office Etaj 1, Camera C.1.1, judeţul Cluj, Cod
Postal 400604, Cladirea C-D The Office, jud. Cluj, România
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: înregistrarea câştigătorilor
campaniei şi atribuirea premiilor.

SECŢIUNEA 9. TAXE
9.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru
veniturile obţinute de către câştigător în conformitate cu legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu
acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 10. LITIGII
10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI
11.1 Împlinirea termenului pentru care a fost anunţată Campania “Aventura iernii
MultiBonus”.
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11.2 Prezentul Concurs poate înceta înainte de data de 10.01.2018 în cazul apariţiei unui
eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare la momentul
autentificării prezentului Regulament, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu
poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta
din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi
împiedicată sau întarziată, conform art. 1082 si 1083 C.civ. În cazul în care Organizatorul
invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa
acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI
12.1 Regulamentul oficial al campaniei „Aventura iernii MultiBonus” va fi publicat în
aplicație, pe evoplus.multibonus.ro începând cu data de 20.12.2017, şi va fi disponibil în
mod gratuit NON STOP oricărui solicitant în benzinăriile ce fac parte din Grupul MOL, din
Romania, participante, la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice
reţea, prin e-mail la contact@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisă făcută la sediul
Operatorului, MOL România Petroleum Products SRL, Cluj Napoca, Bulevardul 21
Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea C-D The Office Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod
Postal 400604.
12.2. Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările
ulterioare şi a fost semnat in 2 exemplare originale, astăzi, 19.12.2017, de către Notarul
Public.
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