
REGULAMENT TOMBOLĂ "Aniversare 30 ani Flamicom" 
 
1. Organizatorul tombolei 

Tombola "Aniversare 30 ani Flamicom" organizată în în incinta show-room 
și service Flamicom Impex, strada Barajului nr.10, Râmnicu Vâlcea este 
concepută, organizata şi administarată de către Flamicom Impex SRL, persoană 
juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J03/2931/1992, având 
CUI: R03547836.         
 Tombola se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui 
prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.    
 Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform 
legislaţiei aplicabile în România. 

2. Locul și durata desfășurării tombolei 
Tombola se va desfășura în incinta show-room și service Flamicom Impex, 

strada Barajului nr.10, Râmnicu Vâlcea în perioada 30.01.2022-30.12.2022 și este 
dedicata tuturor clienților persoane fizice și juridice pentru care se deschide un 
Ordin de Reparatie de tip Facturare/Asigurare sau alt serviciu prevăzut în cadrul 
departamentului de service al Flamicom Impex și/sau care în această perioadă 
achiziționează sau plătesc avansul pentru un autoturism Dacia/Renault.  
 
3. Drepturi și condiții de participare 

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică din România, indiferent 
de sex, naţionalitate sau religie si care respectă condițiile prezentului Regulament 
pentru a-și valida participarea.         
 Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs angajați ai 
Organizatorului, membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de 
gradul I ale acestora.        
 Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber 
consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. 
Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește 
condițiile impuse de Regulament.       
 Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o 
persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în 
completarea datelor personale. 

Fiecare client FLAMICOM IMPEX pentru care se deschide un Ordin de 
Reparatie tip Facturare/Asigurare sau orice tip de comandă/intrare în service, care 
achiziționează sau plătește avansul sau costul integral pentru un autoturism nou 
marca Dacia/Renault în perioada promoției, care beneficiază de serviciul de ITP al 
Flamicom Impex SRL, care închiriază un autoturism prin serviciul “Vehicule de 
închiriat”, primește un talon de participare la tombola, pe care trebuie să il 



completeze și să il introducă în urna expusă în show-room/service.  
 Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse în talonul de 
participare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra 
premiului câștigat și sunt necesare pentru validarea câștigătorului. 
 
4. Regulament General 
 

Clienții FLAMICOM IMPEX vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul 
www.flamicom.ro, pagina de Facebook și din comunicarea directa cu angajatii 
Flamicom Impex. 

Înscrierea la Tombolă se face prin completarea talonului primit și depunerea 
lui în urnă situată în show-room și service în perioada menționată.   
 Va exista un singur câștigător care va fi anunțat pe data de 10 ianuarie 2023. 
Dacă persoana care a depus talonul de concurs reprezintă o societate comercială, 
premiul va fi predat doar administratorului societății. Dacă persoana fizică care a 
depus talonul concurs o face în numele altei persoane, este obligatoriu ca numele 
titularului să se regăsească în baza de date a Flamicom Impex ca beneficiar de 
servicii (achiziție auto sau intrare service) în perioada campaniei.     
    
5. Premiul tombolei 
 

1. Premiul Campaniei este reprezentat de: Un autoturism Dacia Logan   
Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are 

posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia 
cu alte bunuri. 
6. Desemnarea câștigătorului 

Câștigătorul + 3 Rezerve vor fi aleși în dată de 10 ianuarie 2023, prin tragere la 
sorți. Acesta va fi anunțat telefonic, pe mail și pe site cel mai târziu pe data de 
15.01.2023. Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele 
tombolei. 
7. Notificarea și predarea premiului 

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 
15.01.2023. Prin participarea la tombolă, participanţii sunt de acord că, în cazul în 
care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile 
acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte 
obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.      
 În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore de la desemnarea sa și 
informarea pe canalele publice (social media Flamicom, site) și prin 
încercarea de a fi contactat telefonic informațiile solicitate de Organizator sau 

http://www.flamicom.ro/


dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui 
participant, ales de Comisia prestabilită din rezervele extrase, in ordinea extragerii.  

8. Validarea castigatorului 

Validarea Câștigătorilor se va face pe baza următoarelor documente: 

1. un document de identitate valabil, după cum urmează:   
 - în cazul persoanelor fizice: carte/buletin de identitate sau pașaport 
 - în cazul persoanelor juridice: certificatul de înregistrare al Companiei și 
cartea de identitate/buletinul de identitate sau pașaportul persoanei care reprezintă 
legal societatea. 

Premiul va fi ridicat după data de 20 ianuarie 2023, de la Sucursala 
Organizatorului din Rm Valcea, str Barajului nr.10  

ATENȚIE – În cazul în care câștigătorul premiului face parte din 
categoria clienților înscriși în concurs prin depunerea unui avans sau 
achitarea contravalorii unui autoturism pentru care nu a intrat în posesie (sau 
care nu a fost livrat) până la data extragerii, acesta (clientul/câștigătorul) va 
intra în posesia premiului doar în momentul în care autoturismul comandat 
va fi livrat/predat de către Flamicom Impex și clientul va achita 
contravaloarea comenzii în mod integral, evitând astfel posibile tentative de 
anularea a comenzii din partea clientului câștigător sau de fraudare a 
tombolei.  

Câștigătorul are obligația de a achita integral contravaloarea oricărei 
comenzi/serviciu furnizat de Flamicom Impex și fără a exista restanțe sau 
întârzieri la plată din partea clientului față de organizatorul tombolei - 
Flamicom Impex SRL, indiferent dacă este un client persoană fizică sau 
juridică.  

9. Taxe si impozite 

Premiile cu valoare de peste 600 de lei sunt subiecte de impozit pe venituri 
din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigător va fi reținut, declarat și 
virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în 
vigoare.          
 Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a 
altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil 
veniturilor individuale din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul 
este obligat să îl rețînă și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației 
aplicabile în vigoare. 

 



Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 30 decembrie 2022 ora 23.59 
și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță 
majoră, de natură a face imposibilă derularea. 

 
11. Comunicarea Regulamentul tombolei 

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe www.flamicom.ro și în 
incinta showroom-ului/service-ului. Prin participarea la această tombolă, 
participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări 
ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site și pe contul Facebook ale 
Organizatorului.         
 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu 
obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și 
informarea inițială.   

 
12. Protecția datelor personale 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod 
expres şi neechivoc, cu privire la:  

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa 
de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum 
şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să 
furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, număr de telefon, 
adresa e-mail, oraşul din care provin, şi a transmiterii acestora către Organizator în 
scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;  
 Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale 
Câștigătorului şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul 
Regulament.          
 Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în 
orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală la adresa de 
mail .....          
 Participanţii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de 
opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018. 

http://www.flamicom.ro/


Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. 
 In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o 
notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de 
e-mail gdpr@flamicom.ro 

  
13. Litigii 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, 
acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea 
litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre 
soluționare instanțelor române competente. 

14. FORȚA MAJORĂ 

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat 
sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din 
motive independente de voință sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă, în 
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.  
 Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total 
sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va 
fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în 
care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și 
următoarele din Codul Civil.        
 Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice 
participanților Campaniei existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la 
apariția cazului de forță majoră.         
  Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul www.flamicom.ro. 
  
Comisia de acordare a premiului va fi constituită din: 

Domnul Florentin Popescu – Director General 

Doamna Ruxandra Barba – Director Comercial 

Domnul Bogdan Popescu – Sef Vânzări Renault  

Doamna Mariana Bratu - Director Economic 


