REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Un capac ai ridicat, inca o bere ai castigat!”
Organizata in perioada 01 Aprilie 2022 – 30 Noiembrie 2022
CAPITOLUL I – Organizatorul Campaniei:
1.1

Organizatorul Campaniei “Un capac ai ridicat, inca o bere ai castigat!” (denumita in continuare „Campania”
Campania este societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., persoană juridică
română, cu sediul în municipiul București, bulevardul Unirii, numărul 27, bloc 15, scara 2, apartament 24,
Sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, cu numărul
J40/11906/1994,

având

cod

RO93RZBR0000060003803447,

unic

de

deschis

înregistrare
la

banca

5857302,

Raiffeisen

atribut
Bank

–

fiscal
Agentia

RO,

cont

bancar

Decebal,

telefon:

021.205.50.00, fax: 021.205.50.05, reprezentată de Administrator GREEN OWL MANAGEMENT SERVICES
S.R.L. prin dl. Tzafrir Granat, denumita in continuare “Organizator”.
1.2

Societatea CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti,
bulevardul Unirii, numărul 27, bloc 15, scara 2, etaj 1, apartament 24, sector 4, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/20007/1994, având cod unic de
înregistrare 6366621, atribut fiscal RO, cont bancar RO30RZBR0000060003803611, deschis la banca
Raiffeisen Bank – Agenția Decebal, telefon: 021.205.50.00, fax: 021.205.50.05, reprezentată de Administrator
GREEN OWL MANAGEMENT SERVICES S.R.L. prin dl. Tzafrir Granat,

Partener al Societăţii United

Romanian Breweries Bereprod S.R.L., va fi responsabilă de distribuirea, catre Centrele de premiere, a
premiilor campaniei constând în Pet 0,5L Bere Holsten Pilsner, prin resurse proprii si prin intermediul
distribuitorilor autorizati ai acesteia, denumita in continuare Partener.
Produsele de tip Pet 0,5L Bere Holsten, oferite cu titlul de premii instant in cadrul prezentei campanii, vor fi
livrate centrelor de premiere mentionate in Anexa nr. 1 din Regulament, fie direct de catre Partener, fie prin
intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia.
1.3.

Centrele de premiere sunt mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament precum si pe website-ul
www.fratiaberii.ro (denumite in continuare „Centre de premiere”).

1.4.

Campania este reglementata si se desfasoara conform dispozitiilor prezentului Regulament oficial - care este
obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, in mod unilateral, inclusiv sub aspectul duratei si a datelor/ termenelor/ orelor de activare a
Campaniei, pe parcursul desfasurarii Campaniei, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la
momentul aducerii lor la cunostinta publicului, prin publicarea unui anunt in acest sens pe pagina de internet
www.fratiaberii.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta oricand Campania , in conditiile mentionate la
art. 13.1. de mai jos, numai dupa notificarea prealabila a publicului, efectuata prin afisarea unui anunt in acest
sens pe pagina de internet www.fratiaberii.ro.
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1.5.

Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de
desfasurare a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
-

1.6.

in format electronic, prin accesarea website-ului www.fratiaberii.ro

Participantii la Campanie

se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al

Campaniei (denumit in continuare "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii
declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor
prezentului Regulament pe care le accepta ca atare.
CAPITOLUL II – Durata Campaniei si aria de desfasurare:
2.1.

Campania se va derula in perioada 01 Aprilie 2022 – 30 Noiembrie 2022, pe teritoriul Romaniei. Produsele
participante pot fi achizitionate din toate structurile de vanzare (incluzand dar fara a se limita la magazine,
supermarket-uri, hipermarket-uri etc) care comercializeaza aceste produse pe durata desfasurarii Campaniei.
Premiile pot fi ridicate din Centrele de premiere listate pe www.fratiaberii.ro si in Anexa 1 la prezentul
Regulament, cu respectarea programului lor de functionare, in limita stocurilor disponibile in fiecare centru si
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2.

Participantii pot revendica pana in data de 31 Decembrie 2022 premiile instant castigate, prezentand
capacele in Centrele de premiere.

CAPITOLUL III – Dreptul de participare:
3.1.

La aceasta Campanie poate participa orice consumator - persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani
impliniti pana la data inceperii Campaniei “Un capac ai ridicat, inca o bere ai castigat!” (persoanele care
implinesc varsta de 18 ani la data de 01 Aprilie 2022 se considera ca nu indeplinesc aceasta conditie de
participare la Promotie), cu domiciliul / resedinta in Romania, care achizitioneaza produse Participante la
Campanie pe durata ei de desfasurare si care accepta si respecta termenii si conditiile prezentului
Regulament.

3.2.

Persoanele care indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la art. 3.1. de mai sus si care nu se
incadreaza in criteriile de excludere prevazute la art. 3.3. de mai jos vor fi denumite in cele ce urmeaza
„Participanti”.

3.3.

Nu au dreptul sa participe la Campanie:
a. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale
acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
b. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Partenerului, precum si rudele de gradul I ale acestora
(parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
c. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) Centrelor de Premiere, precum si rudele de gradul I ale
acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior;
d. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) distribuitorilor autorizati ai Partenerului, precum si rudele

de gradul I ale acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior.
e. asociatii, administratorii entitatilor mentionate la literele a. – d. mai sus, rudele de gradul I (parinti, copii),
precum sotul/sotia asociatilor, administratorilor respectivelor entitati.In cazul in care asociatii/administratorii sunt
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persoane juridice, interdictia se aplica si persoanelor fizice care au calitatea de asociati/administratori in aceste
entitati, precum si membrilor familiilor lor [rudele de gradul I (parinti, copii), precum sotul/sotia].
f. prepusii (incluzand dar fara a se limita la angajati) entitatilor care revand sau care presteaza servicii de
publicitate a produselor comercializate sub marci aflate in portofoliul Organizatorului (indiferent daca se
aprovizioneaza cu aceste produse direct de la Organizator, Partener, distribuitori ai Partenerului sau alte entitati)
precum si rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii) si sotul/sotia persoanelor enumerate anterior. In categoria
entitatilor la care se face referire in acest paragraf se includ societatile tip Horeca (acronim pentru Hoteluri,
Restaurante, Catering/Cafenele), intreprinderi individuale, PFA, societati din lantul de retail care detin structuri de
vanzare de tip magazin, supermarket, hipermarket (enumerarea nu este exhaustiva).
g. asociatii, administratorii precum si rudele de gradul I (parinti, copii), precum sotul/sotia asociatilor,
administratorilor entitatilor prevazute la litera f. de mai sus In cazul in care asociatii/administratorii sunt persoane
juridice, interdictia se aplica si persoanelor fizice care au calitatea de asociati/administratori in aceste entitati,
precum si membrilor familiilor lor [rudele de gradul I (parinti, copii), precum sotul/sotia].
CAPITOLUL IV – Produsele Participante la Campanie:
4.1.

Produsele Participante la aceasta Campanie sunt sticla Holsten Pilsner de 2.5 L PET, asa cum este
prezentata vizual in Anexa 2 la prezentul Regulament, produsele avand un design caracteristic ce anunta
Promotia, dupa cum urmeaza:
•

Sticla Holsten Pilsner 2.5L: Eticheta de corp + capac colorat galben
Exemplu de insemne ale campaniei:

Nu participa la Campanie produsele care nu au inscriptionate insemnele Campaniei mentionate mai sus.
Capacele castigatoare (care poarta mesajul PET 0.5L) si care dau dreptul Participantilor la promotie
sa revendice premiile, trebuie desfacute de pe Produsele participante achizitionate si predate de
Participanti la Centrele de Premiere spre validare si inmanarea premiilor instant.
4.2.

Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio
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circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei
promotionale.
4.3.

Produsele Participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului de produse existent in structurile de
vanzare mentionate la art. 2.1. de mai sus.

CAPITOLUL V – Mecanismul Campaniei:
Definitii Termeni:
5.1 WEBSITE: www.racorestebarbatul.ro ce poate fi accesat in mod direct de catre Participanti si unde se pot
descoperi Centrele de premiere.
5.2 Text castigator “PET 0.5L”: mesajul inscriptonat care se afla sub capacul Produselor participante la prezenta
Campanie conform art. 4.1 si art. 4.2. de mai sus si care sunt castigatoare de premii descoperite pe loc: sticle
de bere Holsten Pilsner PET 0.5L, ce pot fi revendicate din centrele de premiere (mentionate in Anexa nr. 2 a
Regulamentului).
5.3 Numarul de INFOLINE: 021.205.50.00, tarif standard national per minut, numar disponibil de luni pana vineri
intre orele 09:00 si 18:00, exceptand zilele declarate sarbatori legale.
5.4 Participant: Un Participant este orice persoana cu drept de participare, conform art. 3.1., si care achizitioneaza
Produse participante la Campanie, pe durata de desfasurare a Campaniei. Organizatorul, prin Partenerii sai, isi
rezerva dreptul de a face verificari permanente pentru a se asigura ca Participantii la Campanie respecta
prezentul Regulament.
5.5 Mecanism: Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile
mentionate mai sus, trebuie sa achizitioneze Produse participante la Campanie, sub capacele carora pot
descoperi urmatoarele texte printate:
• daca participantul descopera in interiorul capacului formula “PET 0.5L”, acesta este potentialul castigator al
unui premiu descoperit pe loc sub capac.
• daca participantul descopera in interiorul capacului formula “MAI INCEARCA”, aceasta semnifica faptul ca
acest capac este necastigator, iar participantii nu sunt obligati sa pastreze aceste capace.
Participantii sunt obligati sa pastreze capacul/ capacele inscriptionat/ e cu textul “ PET 0.5L ” si sa o predea
intr-unul din centrele de premiere pentru colectare, mentionate in Anexa 1 a Regulamentului, pentru a
indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor.
5.6 Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•
•
•
•

sa achizitioneze Produse Participante in Campanie;
sa descopere textul inscriptionat sub capac;
sa predea capacul inscriptionat cu textul “PET 0.5L” la unul dintre centrele de premiere;
sa revendice premiul in urma verificarii validitatii.

5.7 Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze capacul/ capacele inscriptionat/ e cu
textul “PET 0.5L” pana la predarea in centrele de premiere, conform prezentului Regulament Oficial.
5.8 Un participant poate castiga un numar nelimitat de premii descoperite pe loc in cadrul Campaniei (descoperind
textul castigator “PET 0.5L” sub capacele Produselor Participante).
CAPITOLUL VI – Premiile oferite in cadrul Campaniei:
6.1.

In cadrul acestei promotii se va acorda un numar de premii constand in:
Premii

Cantitate

Sticla Holsten Pilsner de 0,5 L PET

480.000
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6.2.

Valoarea comerciala estimata a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 1.200.000 LEI (TVA
inclus).

6.3.

Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor sau natura
acestora. Castigatorii din cadrul Campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda
drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

6.4.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/ sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor
in bani.

6.5.

In cadrul campaniei promotionale se vor acorda 480.000 de premii. Organizatorul garanteaza remiterea
premiilor in limita numarului de premii prevazut la art. 6.1. de mai sus. Stocul de premii va putea fi suplimentat
prin decizie unilaterala si discretionara a Organizatorului.

6.6.

In cazul in care din orice motiv, independent de Organizator si de Centrele de premiere, potentialii castigatori
nu prezinta capacele necesare validarii premiilor instant, la momentul ridicarii din Centrele de Premiere, se
considera ca au renuntat in mod irevocabil la acestea si nu pot invoca niciun drept in acest sens. Orice
reclamatii referitoare la premii (cu exceptia celor pentru vicii ascunse, daca va fi cazul), ulterioare ridicarii lor,
nu vor fi luate in considerare. Odata cu predarea premiului catre castigator Organizatorul este eliberat de
orice obligatie care rezulta din Regulament, cu privire la acordarea acestora.

6.7.

In cazul in care vor exista premii nerevendicate pana la finalul acestei Campanii, conform prevederilor
Regulamentului, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

CAPITOLUL VII – Validarea castigatorilor si acordarea premiilor:
7.1.

Pentru a participa la prezenta Campanie si pentru a putea intra in posesia premiilor, Participantii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile Cap. III de mai sus;
b. sa cumpere orice produs Participant Holsten, cu semnalizare conform articolului 4.1 de mai sus;
c.

sa colectioneze capacele castigatoare purtand inscriptia „PET 0.5L” de Holsten Pilsner PET 2.5L si sa
prezinte cu ele in Centrele de Premiere mentionate in Anexa 1 la Regulament.

d. sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea atribuirii premiului, solicitate de Organizator
7.2.

Participantii isi asuma intreaga responsabilitate pentru pierderea, falsificarea si/ sau deteriorarea etichetelor
produselor Participante sau pentru orice alt act de natura sa fraudeze mecanismul de desfasurare a
Campaniei. Capacele prezentate trebuie sa fie integre, lizibile, sa corespunda unor produse participante la
Promotie, in caz contrar, Organizatorul/Centrele de premiere putand refuza atribuirea premiilor.

7.3.

Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii prin
eludarea mecanismului de Campanie, Organizatorul are dreptul de a pretinde daune interese, pe baza
dovezilor existente.

7.4.

Castigatorii vor fi desemnati pe loc, cu exceptia situatiei mentionate in partea finala a articolului 8.1.

CAPITOLUL VIII. – Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor
8.1.

Organizatorul e responsabil de implementarea Campaniei in ceea ce priveste premiile in bere.
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Premiile constand in PET-uri Holsten Pilsner 0.5L vor fi oferite pe loc in Centrele de Premiere mentionate in
Anexa nr. 1, in schimbul predarii de catre Castigator a capacelor castigatoare Holsten Pilsner PET 2.5L.
Prevederile art. 7.2. si 6.5. se aplica in mod corespunzator. La solicitarea expresa a Organizatorului, in urma
verificarii conditiilor de eligibilitate si de acordare a premiului, Participantul va avea obligatia de a prezenta o
declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste conditiile prevazute de Regulament pentru a
participa la Campanie si a-i fi atribuit premiul, in termenul rezonabil comunicat de Organizator. Neprezentarea
declaratiei atrage invalidarea castigatorului.
8.2.

Participantii vor putea intra in posesia premiilor in oricare din Centrele de Premiere mentionate pe pagina de
Internet www.fratiaberii.ro si listate in Anexa 1 a prezentului Regulament. Premiile instant se pot revendica de
la 01 Aprilie 2022 pana la data de 31 Decembrie 2022.

8.3.

Participantii care nu se prezinta in Centrele de Premiere pana, cel tarziu, la data de 31 Decembrie 2022, vor
pierde dreptul de revendicare ulterioara a acestor premii.

8.4.

Imediat dupa inmanarea premiului, Organizatorul/ Centrele de premiere sunt eliberate fata de castigator de
orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.

8.5.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si poate refuza atribuirea premiului in caz de:
•

Pierderea si/ sau deteriorarea capacelor castigatoare;

•

Eventualele dispute ale Participantilor cu terte persoane legate de dreptul de proprietate asupra
capacelor participante;

•

Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, din motive independente de vointa si
puterea de control a Organizatorului/Centrelor de premiere;

•

Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de participare si validare detaliate in prezentul
Regulament;

•

Suportarea cheltuielilor de deplasare a castigatorilor necesare pentru a intra in posesia premiilor.

CAPITOLUL IX – Taxe si impozite aferente
9.1.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de costuri, taxe, impozite sau alte restrictii de natura
fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat sau cu ridicarea acestuia.

CAPITOLUL X – Reclamatii
10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare punerii participantului in posesia sa, nu vor fi in
responsabilitatea Organizatorului si / sau a Centrelor de premiere, cu exceptia celor referitoare la vicii
ascunse ale premiilor care pot fi comunicate pe toata durata termenului de valabilitate al produselor acordate
cu titlu de premii. Reclamatiile referitoare la viciile ascunse ale premiilor se vor face in scris, prin posta, la
adresa Romania, Bucuresti, Bulevardul Biruintei nr. 89, Pantelimon, judet Ilfov, cu confirmare de primire,
mentionand pe plic Campania “Un capac ai ridicat, inca o bere ai castigat!” organizata in Centrele de
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premiere participante in perioada 01 Aprilie 2022 – 30 Noiembrie 2022 sau la adresa de email:
office@holstenpilsner.ro. Organizatorul va transmite un punct de vedere Participantului care a formulat
reclamatia, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei.
CAPITOLUL XI – Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul si Centrele de premiere sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii, inclusiv eliminarea Participantului din Campanie.
11.2. In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/ sau acordarii vreunui premiu, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3. Orice reclamatii referitoare la derularea prezentei Campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de
Organizator pana la data de 31 Decembrie 2022. Reclamatii formulate cu depasirea datei anterior mentionate
fiind considerate tardive. Reclamatiile vor fi trimise la adresa de email: office@holstenpilsner.ro sau, prin
posta, la adresa: Romania, Bulevardul Biruintei nr. 89, Pantelimon, judet Ilfov, cu confirmare de primire,
mentionand pe plic Campania “Un capac ai ridicat, inca o bere ai castigat!” organizata in Centrele de
premiere participante in perioada 05 Iunie 201 Aprilie 2022 – 30 Noiembrie 2022. Organizatorul va
transmite un punct de vedere Participantului care a formulat reclamatia, in termen de 30 de zile lucratoare de
la data inregistrarii reclamatiei, care va cuprinde punctul de vedere oficial referitor la aspectele reclamate
precum si remediile adoptate/propuse spre a fi adoptate de Organizator pentru rezolvarea cazului sesizat de
persoana care a formulat reclamatia (daca va fi necesar).

CAPITOLUL XII – Prelucrarea datelor personale ale Participantilor
12.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
CAPITOLUL XIII – Intreruperea Campaniei
13.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora si/ sau caz fortuit astfel cum este definita de lege.
CAPITOLUL XIV– Litigii
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator/Centrele de premiere si Participantii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
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Organizator,
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL
Prin:

Tzafrir Granat,
Administrator Green Owl Management Services SRL
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ANEXA 2
Design-ul caracteristic al Produselor Participante in Campanie si ale materialelor promotionale

PET
2.5L
Eticheta sticlei
Holsten Pilsner 2.5 L
PET

Poster magazine

Sticker A4 pentru
centru de premiere

Organizator,
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL
Prin:

Tzafrir Granat,
Administrator Green Owl Management Services SRL
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