
Regulament tombola 

„Testul Cercetasului” 

 

 

 

Dacia propune ca macar de Luna Mediului sa ne intoarcem privirea spre natura, sa 

incercam sa fim mai atenti si mai putin invazivi. 

 

Dar oare suntem pregatiti sa ne descurcam in mijlocul naturii? Cati dintre noi mai stiu 

cum sa se orienteze fara busola sau alt instrument sau sa aprinda focul fara chibrituri? 

 

In iunie, sarbatoreste alaturi de Dacia Luna Mediului in mijlocul naturii! Completeaza 

Testul Cercetasului si afla daca esti pregatit. 

 

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, iar numele lor vor fi afisate pe site-

ul www.daciagroup.com in data de 17 iunie 2013. 

 

Art.1 Organizator:  
 

Organizatorul tombolei „ Testul amprentei de carbon” este S.C Automobile Dacia 

S.A, prin Directia Comunicare Dacia, cu sediul social in Mioveni, str. Uzinei, nr. 1, 

jud. Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/81/1991, Certificat Unic 

de Inregistrare/Cod de identificare fiscala/Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 

160796, cod postal 115400, Romania. 

 

Art.2 Participanti: 

 

La aceasta tombola pot participa vizitatorii site-ului daciagroup.com, cu o varsta 

minima de 18 ani, conform dispozitiilor prevazute de art.3 alin.2. Nu pot participa la 

tombola salariatii entitatilor Grupului Renault Romania (Automobile Dacia SA, 

Matrite Dacia SRL, Transporturi Dacia SRL, DSIRO - Systemes Informatiques SRL, 

Presate Dacia SA, Renault Commercial Roumanie SRL, Renault Mecanique 

Roumanie SRL, Renault Technologie Roumanie SRL, RCI Finantarea Romania SRL, 

RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Broker de asigurare SRL) si salariatii SC iLeo 

Marketing Interactiv SRL . 

 

Art.3 Procedura de participare si derulare a campaniei:  
 

Tombola se desfasoara in perioada 3 iunie 2013 -  14 iunie 2013. 14 iunie 2013 se va 

considera data-limita la care se vor mai putea inscrie participantii.  

 

 

Participantii vor raspunde la urmatoarele intrebari: 

 

 

1. Ce pui in portbagajul masinii tale Dacia cand faci o excursie in natura? 

O secure mai pare, poate tai un copac  

Saci de gunoi, pastrez curatenia  

Nu mai pun nimic, am deja tot ce-mi trebuie  
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     2.   Cand pleci intr-o drumetie, ce ai mereu la tine? 

Un aparat foto foarte performant 

O haina rezistenta la ploaie 

Suficienta apa, sau stiu surse sigure de apa  

 

 

    3.   Ce directie indica muschiul de pe pietre sau copaci? 

Nordul  

Nordul, insa nu mereu  

Sudul  

 

    4.   Acele de brad sunt bune? 

Nu, pentru ca inteapa  

Pentru ceai, au vitamina C  

Daca sunt foarte verzi  

 

  

5.   Ce faci daca intalnesti un urs? 

Te retragi usor, fara sa ii intorci spatele 

Faci zgomot ca sa il sperii  

Scoti aparatul sa ii faci o poza  

 

 

Rezultate 

 

Dupa ce au raspuns la cele 5 intrebari, in functie de punctajul obtinut, fiecare 

participant va afla cat de pregatit este pentru o zi in natura.  

 

0-5 puncte – Esti cercetas Buclucas 

Natura are pentru tine foarte multe secrete. Timpul nu este inca pierdut, mai ai cand sa 

inveti. Asta daca nu te intalnesti curand cu un urs caruia vrei sa ii fac o poza! 

 

6-10 puncte –  Esti cercetas Meserias 

Trebuie sa recunoastem, te descurci binisor! Mai e loc pe ici pe colo sa inveti cate 

ceva, insa asta se rezolva. Respecta natura si bucura-te de ea! 

 

11-15 puncte – Esti cercetas Fruntas 

Natura are pentru tine putine secrete. O respecti si ai grija de ea. Iar asta nu poate 

decat sa ne bucure. Ar fi minunat daca mai multi oameni ar face asemenea tie. 

 

Fiecare dintre persoanele care au raspuns la toate cele 5 intrebari si au completat 

formularul de inregistrare, sunt considerati inscrisi in concurs, eligibili pentru tragerea 

la sorti. 

 

Castigatorii vor fi desemnati in urma unei trageri la sorti on line, ce va avea loc pe 17 

iunie 2013, ora 12. Procedura de validare a castigatorilor va fi consemnata intr-un 

proces-verbal semnat de catre organizator, iLeo Marketing Interactiv si un membru al 

Directiei Juridice Automobile Dacia. 

 



Numele castigatorilor vor fi publicate pe site-ul daciagroup.com in data de 17 iunie 

2013. 

 

Art.4 Premiile:  
 

Premiile acordate prin tragerea  la sorti on line sunt: 

 

20 tricouri, 7,32 eur/buc. + TVA. 

10 bricege, 12,3 eur / buc + TVA 

7 termosuri, 7,44 eur / buc + TVA 

5 hamace, 29,95 eur / buc + TVA 

 

 

Valoare totala a premiilor este de 471,23 eur + TVA. 

 

Aceste premii vor fi acordate in ordinea extragerii on line. Acordarea premiilor nu se 

face in functie de punctajul obtinut prin raspunsurile la intrebari. 

 

Castigatorii vor fi anuntati prin intermediul site-ului www.daciagroup.com in ziua de 

luni, 17 iunie 2013, iar predarea premiilor va avea loc in perioada 18 - 28 iunie 2013. 

Castigatorii isi vor putea ridica premiile de la punctul de lucru al S.C. Automobile 

Dacia din Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, Corp H1, sector 

6, intre orele 10:00-17:00. 

 

Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa aiba asupra lor 

buletinul de identitate in original, codul unic primit pe e-mail si sa semneze un 

proces-verbal de predare-primire.  

 

Castigatorii care din motive obiective nu isi pot ridica premiile de la punctul de lucru 

al S.C. Automobile Dacia din Bucuresti vor comunica organizatorului concursului 

aceasta situatie impreuna cu o copie – scan a documentului de identitate, codul unic si 

adresa unde se poate face livrarea premiului, pe email, la info.dacia@daciagroup.com, 

pana la data de 21 iunie 2013 inclusiv. Necomunicarea situatiei in termenul sus-

mentionat sau neprezentarea la sediul organizatorului, in lipsa unui motiv temeinic 

adus la cunostinta organizatorului conform prezentului regulament atrage decaderea 

castigatorului din dreptul de a mai ridica premiul, acesta ramanand in posesia 

organizatorului. 

 

Nu se acorda contravaloarea premiilor in bani sau in alte obiecte decat cele sus-

mentionate. 

 

 

 

Art.5 Taxe  
 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul aferent premiilor 

acordate in conformitate cu Art.77 (1) si (4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 

orice alte obligatii  in legatura cu premiile, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 
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Art.6 Clauze speciale 

 

Prin inscrierea la campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 

regulament. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a incheia sau de a prelungi aceasta campanie, in 

caz de forta majora sau caz fortuit. 

 

Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru pierderi sau distrugeri ale 

premiilor in caz de forta majora sau caz fortuit. Revendicarile nejustificate de premii, 

falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei 

pentru Organizator in solicitarea de daune-interese. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament cu conditia de a 

publica respectivele modificari pe site-ul www.daciagroup.com. Modificarile isi 

produc efectul de la data publicarii informatiilor. 

 

Art.7 Protectia datelor cu caracter personal 

 

Tuturor participantilor la aceasta campanie le sunt garantate drepturile in conformitate 

cu Legea nr.677/2001. 

Prin participarea la această tombolă, participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod 

expres şi neechivoc, pentru ca datele cu caracter personal furnizate să intre în baza de 

date a Organizatorului, a membrilor Grupului Renault, pentru a fi prelucrate şi 

utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, 

marketing, publicitate şi marketing direct. 

 

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, 

expediate pe adresa AUTOMOBILE DACIA S.A.– Mioveni, str.Uzinei, nr.1, Arges, 

Departamentul Vocea Clientului, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:  
 

- de a obţine, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sunt sau nu sunt 

prelucrate de către acesta; 

- de a interveni asupra datelor transmise;  

- de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor 

particulară, la prelucrarea datelor; 

- de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing 

direct 

 

Participarea la aceasta campanie implica acordul participantilor ca numele/prenumele 

lor sa poata fi folosite de catre Organizator, cu titlu gratuit, in vederea anuntarii lor pe 

site-ul www.daciagroup.com, in situatia in care, in urma tragerii la sorti, se constata 

ca sunt castigatori. 

 

Art.8 Dispozitii finale 

 

Organizatorul poate descalifica orice participant a carui activitate demonstreaza 

intentia de a frauda in vederea castigarii campaniei prin metode neconforme cu modul 

normal de desfasurare a campaniei (inclusiv operarea de adrese email proprii pentru a 



simula existenta unor terte persoane, manipularea adresei personale pentru a simula 

adrese diferite etc.). 

 

 

 

Art.9 Incetarea campaniei 

 

Prezenta campanie poate inceta inainte de data mentionata in regulament numai in 

cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform 

legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. 

 

 

 

 

Art.10 Litigii 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta 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. 

 

Acest Regulament poate fi obtinut in mod gratuit, de catre orice solicitant, de pe site-

ul www.daciagroup.com. 
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