REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„TACO LOVERS` CARD”
Perioada de desfasurare: 24 martie 2018 - 31 decembrie 2018

ART. 1 – ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „TACO LOVERS` CARD„ numit in cele ce urmeaza "Promotia") este CALIFORNIA FRESH FLAVORS
S.R.L. (denumita in continuare „Organizator”) inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Romania, Blvd. Gheorghe
Magheru, nr. 28-30, sect. 1, Bucuresti si adresa de corespondenta in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/9570/2017, cod fiscal 37783734, reprezentata legal de Dl. Costica Misaca in calitate de Director General, si
numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii la Promotie sunt
obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi
facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina web www.tabo-bell.ro.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa
anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut
public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si /
sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Promotiei. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina web www.taco-bell.ro, cu
cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.
ART. 2 – DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI
2.1. Promotia este organizata si se desfasoara in restaurantul Taco Bell, din incinta centrului comercial Mega Mall, din Bucuresti, situat pe
Bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.2. Promotia se va desfasura in perioada 24 martie 2018, ora 10:00 – 31 decembrie 2018, ora 22:59 inclusiv.
ART. 3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre
urmatoarele modalitati:


In format electronic, prin accesarea paginii web www.taco-bell.ro;
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In urma unei solicitari scrise, trimise la adresa Organizatorului: contact@taco-bell.ro.

3.2. Potrivit deciziei Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale
publicitare si / sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
ART. 4 – DREPTUL DE PARTICIPARE
La Promotie pot participa toti clientii restaurantului Taco Bell din incinta Mega Mall, Bucuresti, Romania.
ART. 5 – PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la Promotie sunt toate produsele Taco Bell comercializate in cadrul Restaurantului Taco Bell din incinta Mega Mall,
Bucuresti, Romania.
ART. 6 – PREMIILE SI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
6.1. Premiile ce se acorda garantat in cadrul Promotiei, pe baza cardului promotional, sunt:

Tip produs

Valoare unitara premiu (LEI, TVA inclus)

Crunchy Taco

5,50

MexiMelt

7,50

Cheesy Fries

8,50

Cheesy Nachos

8,50

6.2. Produsele vor fi oferite in numar nelimitat tuturor clientilor Taco Bell din Mega Mall, cu drept de participare si care indeplinesc
conditiile de acordare, detaliate in Art. 7 - Mecanismul Promotiei, din prezentul Regulament.
ART. 7 – MECANISMUL PROMOTIE
7.1. Promotia se va desfasura in restaurantul Taco Bell din Mega Mall (Bucuresti), astfel:
 Incepand cu 24 martie 2018, fiecare client care indeplineste conditiile de participare la Promotie, va primi un card promotional la o
comanda de minimum 20 de lei, ce va fi stampilat de personalul din locatie;
 La a doua comanda de minimum 20 de lei, clientul va prezenta cardul promotional personalului din restaurant si va primi gratuit
gratuit un Crunchy Taco;
 La a treia comanda de minimum 20 de lei, clientul va prezenta cardul promotional pentru a a fi stampilat de personalul din locatie;
 La a patra comanda de minimum 20 de lei, clientul va prezenta cardul promotional personalului din restaurant pentru a fi stampilat
si va primi gratuit un MexiMelt;
 La a cincea comanda de minimum 20 de lei, clientul va prezenta cardul promotional pentru a fi stampilat de personalul din locatie;
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 La a sasea comanda de minimum 20 de lei, clientul va prezenta cardul promotional personalului din restaurant pentru a fi stampilat
si va primi, gratuit, la alegere, o portie de Cheesy Nachos sau Cheesy Fries.
7.2. Un client poate beneficia de oricate carduri promotionale pe durata desfasurarii Promotiei (pana pe 31.12.2018).
7.3. Produsele promotionale vor fi acordate doar in baza cardului promotional oferit in restaurantul Taco Bell din incinta Mega Mall
Bucuresti, care va fi stampilat de fiecare data cand sunt indeplinite conditiile de participare, conform prezentului Regulament.
ART. 8 – ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Un client va putea intra in posesia unui card promotional odata cu o comanda de minimum 20 lei in restaurant, cardul fiind valid doar in
perioada de desfasurare a Promotiei.
8.2. Pe baza cardului promotional, clientul va primi premii garantate, conform mentiunilor de mai sus, din cadrul articolului 7 al prezentului
Regulament.
8.3. Organizatorul pune la dispozitia clientilor Taco Bell din Mega Mall un numar nelimitat de carduri promotionale, cu produsele garantate
aferente, in perioada de desfasurare a Promotiei.
ART. 9 – LIMITAREA RASPUNDERII
9.1. Prin participarea la Promotie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor
cerintelor si conditiilor mentionate de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea
personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul si nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior
acordarii efective a produselor, sau dupa termenul de revendicare a produselor, prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea
Organizatorului cu privire la acordarea produselor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara participarile la Promotie. In cazul in care se
observa anumite tentative de frauda, cardurile promotionale respective vor fi anulate.
9.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz,
tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Promotii in
conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.
9.5. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.
9.6. Participantul este responsabil in intregime pentru corectitudinea completarii cardului promotional.
9.7. Produsele Taco Bell garantate prin Promotie nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. In
cazul refuzului unui castigator de a beneficia de produse (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a
unui castigator de a refuza produsele) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament, respectivul Participant (client) va pierde
dreptul de atribuire a premiului.
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9.8. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a
oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala. Castigatorii isi asuma intreaga
raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte
nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta care nu antreneaza culpa sa.
9.9. Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise pana la sfarsitul zilei de 31 decembrie 2018. Orice contestatii
primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier cu confirmare de receptie,
catre Organizatorul CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., la adresa Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, Bucuresti. Contestatiile se vor
solutiona de catre Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate
adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.
9.10. Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Castigatorilor,
precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de implementarea Promotiei. Organizatorul are dreptul de a
descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau
de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului cardul promotional,
completat conform prezentului Regulament, pentru a putea beneficia de produsele garantate.
9.11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile Promotiei, ulterioare
primirii a premiului de catre Participantul eligibil.
9.12. Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Promotii sau de a utiliza
oricare din premiile Promotiei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.
9.13. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un participant nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in
integralitate, de catre oricare participant, a Regulamentului Concursului.
ART. 10 – TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu
legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in
sarcina exclusiva a Castigatorului.
ART. 11 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE
In cadrul Campaniei promotionale „TACO LOVERS` CARD” organizata de catre CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L prin intermediul Agentiei
GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A. nu vor fi colectate date personale.
ART. 12 – INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
12.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora,
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
12.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si
indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
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12.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a
Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
ART. 13 – LITIGII
13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Promotiei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele
judecatoresti romane competente, din municipiul Bucuresti.
13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data mentionata in alin. 9.9.
Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
ART. 14 - ALTE CLAUZE
14.1. Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera
necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative
care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
ART.15. ERORI, TALOANE NECORESPUNZATOARE
15.1. Inscrierile in Promotia ”Taco Lovers’ Card” sau revendicarile facute pe baza unor carduri/taloane care fac parte din alte Concursuri sau
Promotii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip,
incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale taloanelor, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
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