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Regulament Concurs „Tombola Viitorul este sigur cu Exclusiv Auto“ 

 

 

 

Prevederi generale 

 

1. Organizatorul concursului „Tombola Viitorul este sigur cu Exclusiv Auto“ (denumit in continuare 

„Concurs“) este SC Exclusiv Auto ENB SRL, cu sediul in Str. Intrarea Mangaliei nr 78A, Constanta, 

Romania, avand J13/3294/2007 si RO 22482180 

 

2. Exclusiv Auto este dealer autorizat vanzari&service Hyundai, in Constanta. In service-ul nostru 

beneficiati de toate avantajele reparatiei intr-un service autorizat de producator:  

- Lucrari in garantie si dupa normativul producatorului 

- Piese de schimb si accesorii originale, pachete economice 

- Interogarea seriei de sasiu a masinii in baza de date a producatorului si verificarea existentei 

campaniilor  

- Upgrade-uri de soft 

- Asistenta rutiera gratuita si masina la schimb 

- Consiliere pe partea de daune 

- Costuri eficiente si personal calificat si instruit la cele mai inalte standarde. 

 

3. Concursul se deruleaza pe teritoriul Romaniei in perioada februarie 2018 – decembrie 2018. 

  

4. Tombola se adreseaza exclusiv clientilor Hyundai; clientii altor marci de autoturisme nu pot intra 

in concurs. 

 

5. Pe un singur talon se poate castiga un singur premiu si nu mai multe. 

 

6. Oferta din aceasta Tombola nu se cumuleaza cu alte oferte. 

 

Scop Promotie (Campanie) 

 

1. Scopul acestei campanii este de a promova vanzarile organizatorul Exclusiv Auto ENB SRL printre 

doritorii de autoturisme marca Hyundai. 

 

2. In acest sens, organizatorul isi propune ca la fiecare extragere a tombolei sa aibe in cadrul urnei de 

tombola minim 50 (cincizeci) taloane de concurs. In situatia in care la doua extrageri consecutive ale 

tombolei vor fi in urna mai putin de 50 de taloane la fiecare extragere, organizatorul Exclusiv Auto 

isi rezerva dreptul de a incheia prezenta campanie ca neatingandu-si scopul.  

 

3. In cazul in care Campania se va incheia inainte de termen, premiile care au fost acordate pana la  

data incheierii campaniei inainte de termen raman valabile. Premiile ce nu au fost acordate pana la 

data incheierii campaniei se anuleaza. 
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4. Incheierea campaniei inainte de termen va fi anuntata de organizator pe site-ul acestuia. 

 

5. In situatia in care Campania se va incheia inainte de termen, toti cei care au primit talonul de 

concurs se pot prezenta la sediul organizatorului Exclusiv Auto pana la 31.12.2018, ocazie cu care 

vor primi un discount de 15 (cincisprezece) % pentru o revizie efectuata in anul 2019 la un autoturism 

marca Hyundai. Prezentarea talonului dupa data de 31.12.2018 da dreptul Exclusiv Auto ENB SRL 

sa nu mai acorde premiul. 

 

Dreptul de participare 

 

1. La concurs pot participa toate persoanele fizice, mai putin angajatii companiei SC Exclusiv Auto 

ENB SRL  si rudele de gradul I ai acestora. 

 

Nmarul de participanti 

 

1. Numarul participantilor la Concurs este nelimitat, cu respectarea conditiilor stabilite prin prezentul 

Regulament. 

 

Premiile concursului 

 

▪ 1000 euro brut (extragere la finalul lunii decembrie 2018) 

▪ 500 euro brut (extragere la finalul lunii septmebrie 2018) 

▪ 300 euro brut (extragere la finalul lunii iunie 2018) 

 

Mecanismul Tombolei 

 

- Orice persoana care achizitioneaza un autoturism Hyundai in perioada Campaniei va primi un talon 

pentru tombola. 

- Persoana care intra in posesia talonului trebuie sa il completeze cu datele personale si sa il depuna 

in urna prezenta in showroom-ul Hyundai. 

- Taloanele de participare la tombola vor fi oferite clientilor de catre consilierul de vanzari in 

momentul achizitiei unui autoturism Hyundai. 

- La Tombola poate participa doar o singura persoana (in cazul in care se vor depune mai multe taloane 

cu accelasi nume, premiul nu se va mai acorda si se va face o alta extragere). 

 

Acordarea premiilor 

 

1. Toate taloanele valide care sunt introduse in urna participa automat la extrageri 

 

2. Extragerile se vor efectua dupa cum urmeaza: 

 

- Castigatorii vor fi anuntati telefonic, pe pagina de Facebook Hyundai Constanta, pe site-ul  

www.exclusivauto.ro si pe postul de televiziune Anten1 Constanta. 

- Premiile se vor ridica de la sediul SC Exclusiv Auto ENB SRL din Str. Intrarea Mangaliei nr 78A, 

Constanta prin prezentarea de CI/BI. 

- Premiile se vor acorda in RON la cursul BNR din ziua extragerii 
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Prevederi finale 

 

1. Prin participarea la Tombola, participantul declara ca a luat la cunostinta prezentul regulament, ca 

il accepta in intregime si ca se obliga sa il respecte. 

 

2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta noi actiuni speciale pe durata Concursului, despre 

care ii va informa pe Participanti pe site-ul www.exclusivauto.ro. 

 

3. Prin comunicarea datelor personale participantii la Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc 

ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa primeasca materiale infromative 

prin orice mijloace de comunicare (email, posta, sms din partea SC Exclusiv Auto ENB SRL. La 

cererea expresa a acestora Organizatorul le asigura dreptul de acces, dreptul de interventie asupra 

datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 677/2001 pentru protejarea 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si normelor emise libera circulatie a 

acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr 790 din 12 decembrie 2001 si a normelor emise in 

aplicarea acesteia. 

 

4. Regulamentul de participare precum si orice informatii despre Tombola Exclusiv Auto sunt 

disponibile pe site-ul www.exclusivauto.ro si pe pagina de Facebook Hyundai Constanta pe toata 

durata de desfasurare a concursului si la sediul Organizatorului, indicat in prezentul regulament, de 

unde va putea fi obtinut in mod gratuit de catre orice participant la simpla cerere. 

 

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, eventualele 

modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi facute publice pe site-ul www.exclusivauto.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC EXCLUSIV AUTO ENB SRL  

http://www.exclusivauto.ro/

