REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
"Cumpara

o silver-sansa sa pleci cu o mie de euro acasa!”
Nr. 102/13.04.2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Roata norocului – Silver Premii (denumita in cele ce urmeaza “Campanie”) este
organizata de S.C. SILVER MALL S.R.L., cu sediul in municipiul Vaslui, str. Stefan cel
Mare, nr. 275A, Nr. de ordine in Registrul Comertului J37/527/16.08.2006, Cod
unic de inregistrare RO 189395536, denumita in continuare “Organizator”.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului
Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor
mentionate mai jos. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform
legislatiei romane in vigoare, fiind disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant la
PROSPERITY din incinta Silver Mall Vaslui incepand cu data de 14.04.2018.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament Oficial,
aceste modificări urmând să intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost anuntate
prin afisarea lui la Prosperity.
SECTIUNEA 2. PERIOADA CAMPANIEI
Campania se va desfasura in perioda 14 aprilie – 20 decembrie 2018, conform
prezentului regulament.
Campania promotionala este organizata de Silver Mall si se desfasoara la magazinul
Prosperity din incinta Silver Mall Vaslui.
Se considera participant la prezenta campanie, orice persoana fizica rezidenta sau nu
in Romania, indiferent de nationalitate, care achizitioneaza produse sau servicii de la
oricare magazin din Silver Mall, cu valoare de cel putin 70 de lei.
La aceasta campanie nu au voie sa participe vanzatorii si patronii magazinelor,
angajatii Silver Mall si toti cei implicati in organizarea acestei campanii.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial in perioada 14.04.2018 – 20.12.2018.
SECTIUNEA 4. PREMII
4.1 Premii instant Roata Norocului
Premiile se acorda prin mecanismul “Roata norocului”, situata in magazinul Prosperity,
pe baza bonului fiscal de 70 de lei – clientul va invarti Roata si va primi premiul in
dreptul caruia s-a oprit acul indicator. Roata norocului va fi instalata in perioada
14.04.2018 – 05.05.2018.
Premiul va fi acordat numai daca discul a efectuat o rotatie completa de la pozitia
initiala (cea dinainte de a fi rotita de client), in caz contrar, se realizeaza o noua
rotatie.
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Premiile se acorda in limita stocului disponibil:
- sacose de cumparaturi din material textile: 450 buc.
- casti audio: 100 buc.
si Vouchere surpriza care constau in:
-

jocuri de bowling: 20 buc.
jocuri billiard: 20 buc.
tenis de masa: 30 buc.
intrari la piscina: 30 buc.
intrari la cinema (mai putin avanpremierele): 30 buc.
pizza: 20 buc.
clatite: 20 buc.
Daca un premiu de pe roata s-a epuizat, deasupra se va afisa inscriptia “Premiu
Epuizat” si se va recurge la o noua rotatie. In cazul in care, prin invartirea rotii,
clientul nimereste de 3 ori la rand “Premiu epuizat”, acesta are dreptul de a-si alege
premiul din cele ramase in stoc, fara a mai realiza o noua rotatie. In cazul in care, pe
roata ramane un singur premiu disponibil, clientul il primeste fara a mai realiza o
rotatie.
Pentru castigarea premiilor garantate pe loc se pot folosi doar bonurile din ziua
respectiva.
Voucherele acordate ca premii pot fi valorificate in perioada 01.05.2018 –
14.09.2018.
4.2 Premii in cadrul tombolei, acordate prin tragerea la sorti
Pe data de 20 decembrie 2018 va avea loc extragerea la sorti, in urma careia se vor
oferi urmatoarele premii:
- 1 voucher de 1000 de euro;
- 1 aspirator marca Rowenta, Air Force LITHIUM Extreme
- 1 robot de bucatarie marca Bosh MultiTalent
IMPORTANT!
* Voucherul de 1000 euro are valoare promoțională, este valabil numai in locațiile din
Silver Mall si nu se valorifica în bani.
**La extragerea din 20 DECEMBRIE 2018, ora 18.00, se va oferi un singur voucher
valoric de 1000 euro inclusiv TVA, echivalent in lei, la cursul valutar din data
extragerii, valabil exclusiv în magazinele din Silver Mall, un aspirator si un robot de
bucatarie.
Voucherul nu este rambursabil în bani și poate fi utilizat in mai multe magazine din
Silver Mall.
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Prin acceptarea premiului câștigat în cadrul campaniei “ Roata norocului – Silver
Premii”, câștigătorii își dau accordul expres de a fi fotografiați iar imaginile rezultate
să fie utilizate în campaniile de comunicare organizate de SilverMall: facebook, presa
scrisă și online, site-ul Silver.
Pentru acordarea taloanelor de participare la tombolă, sunt valabile bonurile fiscale
cumulate din zile diferite (din perioada 14 aprilie- 20 decembrie 2018, ora 17.30, ora
valabila doar pentru ziua de 20 decembrie 2018) şi de la magazine diferite din Silver
Mall.
O persoană poate primi zilnic, cel mult 10 de taloane de participare la tombolă.
Nu se accepta bonurile fiscale deteriorate/rupte/murdare/sifonate care nu pot fi
lizibile.
4.3. Premii în cadrul concursului pe pagina de Facebook
În cadrul campaniei promoționale "Cumpără o silver-șansă să pleci cu o mie de euro
acasă!” vor fi acordate în lunile mai, august și decembrie 2018, câte cinci premii în
vouchere ce pot fi valorificate, după cum urmează:
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masă la restaurant, de 2 persoane (restaurant Arena)
abonament la piscină 4 intrări (1 persoană)
abonament la bowling 4 jocuri (1 persoană)
oră de tenis de masă, pt tine și prietenii tăi (4 persoane)
joc de billiard cu prietenii (4 persoane)

Extragerea câștigătorilor premiilor fiecărei lunii de concurs va avea loc în următoarele
zile:
 4 iunie 2018 (pentru perioada de concurs 1 – 31 mai 2018)
 3 septembrie 2018 (pentru perioada de concurs 1-31 august 2018)
 7 ianuarie 2019 (pentru perioada de concurs 1-31 decembrie 2018)
Câștigătorii premiilor fiecărei luni de concurs vor fi stabiliți prin tragere la sorți, prin
intermediul programului automatizat random. Extragerea va fi făcută din participanții
care obțin un minim de 4 puncte. Fiecare dintre cele cinci premii lunare poate fi
acordat unui participant unic.
Pentru înscrierea la concursul organizat pe pagina de Facebook Silver Mall
https://www.facebook.com/SilverMallVaslui/ vor fi luate în considerare la tragerea la
sorți doar persoanele care au dat like și comentarii relevante la postările de concurs în
decursul perioadelor menționate anterior și care au respectat condițiile din prezentul
regulament.
Nu vor fi luate în considerare comentariile irelevante, care nu au legătură cu postarea.
Nu se acceptă preschimbarea premiilor în bani. Câștigătorii premiilor lunare trebuie să
trimită pe adresa de e-mail director@silvermall.ro următoarele date necesare trimiterii
acestuia:
 nume utilizat pe Facebook
 adresa de email
 adresa poștală la care dorește trimiterea premiului
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 telefon de contact
 numele şi prenumele
 seria și numărul cărții de identitate/buletinului
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului de
identitate si a bonurilor fiscale ștampilate cu Silver Mall.
În cazul refuzului scris al câştigătorilor de a beneficia de premiu sau nerevedincarea
premiului în termenul de 7 zile calendaristice de la data comunicarii castigului,
castigatorul desemnat va pierde dreptul de atribuire a premiului.
Câştigătorul va fi anunţat telefonic sau, dacă nu posedă telefon, va fi anunţat prin
expedierea prin poştă a unei scrisori recomandate. În cazul în care câştigătorul nu
se prezintă pentru a-şi revendica premiul in termenul de 7 zile calendaristice
stipulat mai sus, vom înţelege că renunţă la premiu.
Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între
câştigător şi Organizator.
Numele câştigătorului tombolei va fi afişat la Prosperity, pe site-ul www.silvermall.ro
şi pe pagina : https://www.facebook.com/SilverMallVaslui/.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFASURARII CAMPANIEI
La acesta campanie participa toate locatiile din Silver Mall.
5.1 Pentru obținerea premiilor INSTANT trebuie:
- Să cumperi in perioada 14 aprilie - 5 mai 2018 din orice magazin Silver Mall de
minim 70 de lei
- Să ceri bonul fiscal de la magazin
- Să mergi la Prosperity cu bonurile fiscale din ziua respectiva
- Să invârți Roata pentru a primi premiul în dreptul căruia s-a oprit acul indicator.
Important: indiferent de numarul de taloane depuse in urna, participantul are
dreptul sa invarta Roata o singura data.
Premiile sunt expuse fizic in zona special amenajata a complexului comercial, si
constau in:
- sacose de cumparaturi din material textile: 250 buc.
- casti: 100 buc.
si vouchere surpriza.
Voucherele surpriza constau in:
- jocuri de bowling: 20 buc.
- jocuri billiard: 20 buc.
- tenis de masa: 30 buc.
- intrari la piscina: 30 buc.
- intrari la cinema (mai putin avanpremierele): 30 buc.
- pizza: 20 buc.
- clatite: 20 buc.
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5.2 Pentru obținerea premiilor acordate prin tragere la sorti trebuie:
- Să cumperi in perioada 14 aprilie - 20 decembrie 2018, (pana la ora 17.30 maxim,
pentru data de 20 decembrie), de minim 70 de lei
- Să ceri bonul fiscal de la magazin
- Să mergi la Prosperity cu bonurile fiscale adunate
- Să completezi talonul primit cu datele personale şi sa le dai reprezentanţilor
Silver Mall (Prosperity) pentru a fi validate prin ştampilă.
- Să introduci talonul în urna special amenajată la Prosperity
Exemplu: la 70 lei cumpărături în mall clientul primeşte un talon de participare la
tombolă, la 150 lei cumpărături clientul primeşte două taloane de participare
Pentru obtinerea taloanelor de participare la tombola, bonurile fiscale se
cumulează pe toată perioada campaniei (14 aprilie- 20 decembrie 2018, ora
17.30, ora valabila doar pentru 20 decembrie).
De asemenea roata va avea sectiuni de “ Continua sa faci cumparaturi pentru o
noua silver-sansa”.
Pentru acordarea marelui premiu de 1000 de euro, fiecare bon in baza caruia un
vizitator a castigat silver-sansa de a invarti de roata, este inclus automat in tragerea
la sorti pentru marele premiu, cu acordul participantului. Inscrierea pentru marele
premiu se face direct in spatiul amenjat in Prosperity, prin introducerea in urna a
talonului ce este obligatoriu a se completa sau online pe siteul www.silvermall.ro. La
sfarsitul fiecarei luni, taloanele inscrise pe site vor fi printate si introduse in urna din
cadrul Prosperity de catre un reprezentatt al organizatorului. Ultima inscriere pe site,
va putea fi facuta pana la data de 19 decembrie 2018.
5.3 Mecanismul de concurs pe pagina de Facebook:
Pentru a participa la campanie și a avea şansa de a câștiga premiile lunare, utilizatorul
trebuie să fie fan al paginii de Facebook Silver Mall
https://www.facebook.com/SilverMallVaslui/ și să interacționeze cu pagina oficială de
Facebook Silver Mall. Acțiunile pe care participantul trebuie să le îndeplinească sunt:
1. Like la pagina de Facebook. Utilizatorul trebuie să dea Like paginii oficiale de
Facebook Silver Mall.
2. Să interacționeze cu pagina oficială de Facebook Silver Mall prin like și
comentarii la postările de concurs din pagină. Postările de concurs vor fi
semnalizate prin logo concurs atât în imaginea postării, cât și în textul acesteia,
prin îndemn de participare.
Postările de concurs vor fi publicate în lunile de desfășurare a campaniei (mai, august
și decembrie 2018), respectiv în următoarele date:
 1, 4, 8, 11, 13, 17, 21, 25 ,31 mai 2018
 1, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 25, 31 august 2018
 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 decembrie 2018
Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să dea like postării de concurs și să
răspundă prin intermediul unui singur comentariu relevant la întrebările incluse în
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postările de concurs. Întrebările de
publicării postărilor de concurs.

concurs vor fi făcute publice în momentul

3.
Să adune minimum 4 puncte:
Pentru a se înscrie în concurs, utilizatorii trebuie să dea like postării de concurs și să
răspundă la întrebările acestuia prin intermediul comentariilor, pentru a obține
minimum 4 puncte din like și comentariu:
1 punct = Dă Like postării de concurs.
3 puncte = Scrie un comentariu cu text relevant.
Pentru fiecare postare de concurs vor fi luate în considerare doar primele 500 de like
și comentarii.
Vor fi luate în considerare doar comentariile relevante, însemnând comentariile care
conțin minim 20 caractere și care au legătură directă și răspund la subiectul propus în
postare.
Comentariile care se repetă sau nu sunt relevante nu vor fi luate în considerare și nu
vor fi punctate.
RESPONSABILITATE
Organizatorul are dreptul de a descalifica din campanie utilizatorii care integrează pe
pagina oficială de Facebook Silver Mall texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, imagini
defăimătoare, ofensatoare, indecente, potenţiale infracţionale, care conţin îndemnuri
la violenţă sau ură rasială, etnică, care conţin viruşi sau alte secvenţe sau programe
distructive sau care pot întrerupe funcţionarea totală sau parţială a acestei pagini.
Organizatorul nu răspunde pentru cazurile în care utilizatorii nu pot vizualiza
campaniile din diverse motive legate de conexiunea la internet, browserele folosite şi
setările acestora, softurile, aplicaţiile, device-urile folosite etc.
DREPTUL DE PARTICIPARE
La această Campanie participă persoane fizice majore (cu vârsta de 18 ani, împliniţi la
data începerii campaniei), de cetăţenie română, cu domiciliul stabil şi rezidenţa în
România, care dețin un cont de Facebook mai vechi de 6 luni, care au dat „Like”
paginii de Facebook Silver Mall și care au interacționat folosind opțiunile platformei de
socializare Facebook Silver Mall, în lunile mai, august și decembrie 2018, folosind
conturi de Facebook înregistrate în România.
Selectarea utilizatorilor de Facebook de pe pagina de Facebook se va realiza automat
şi obiectiv. Revendicarea premiilor reprezintă un acord de asumare a Termenilor si
Condiţiilor stipulate în Regulamentul Oficial al campaniei
Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Prosperity, Silver Mall şi
pe www.silvermall.ro în mod gratuit, oricărui solicitant.
La această campanie nu au voie să participe vânzătorii şi patronii magazinelor,
angajaţii Silver Mall şi toţi cei implicaţi în organizarea acesteia. Silver Mall nu îşi
asumă responsabilitatea pentru taloanele pierdute, ilizibile, incomplete, deteriorate,
depuse în alte urne sau aduse după data limită de depunere (20 decembrie 2018, ora
17.30).
Fotocopiile sau reproducerile taloanelor nu sunt acceptate. Toate materialele rezultate
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în urma tombolei devin proprietatea Silver Mall cu toate drepturile aferente
(prelucrare,publicare, utilizare informaţii conţinute).
Cumpărătorii au obligaţia de a păstra bonurile fiscale în baza cărora au primit
taloanele cu care au participat la tombolă. Revendicarea premiului se poate
face doar în baza talonului extras şi completat, însoţit de bonul fiscal aferent
acestuia.
ATENŢIE: CASELE DE AMANET NU PARTICIPĂ LA ACEASTĂ TOMBOLĂ PLUS
LOCATIILE CARE OFERA PLATA FACTURILOR PENTRU UTILITATI SI SERVICII.
SECTIUNEA 6. Condiţii de validare la extragere
Extragerile vor fi efectuate de către unul din clienţi în prezenţa unui reprezentant al
S.C Silvermall S.R.L. Taloanele de participare extrase prin tragere la sorţi vor
fi validate de către reprezentantul S.C. SilverMall S.R.L., în prezenţa clienţilor care
asistă la extragere.
Pentru fiecare premiu din cadrul tombolei vor fi extrase cate 3 taloane de
rezerva.
In cazul in care castigatorul de drept desemnat prin tragere la sorti nu poate
accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit
conditiile de participare si de acces la aceasta campanie, stipulate in
prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la
rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora, rezerve ce vor fi supuse
acelorasi proceduri de validare.
Numărul de taloane de rezerva în situaţia prezentată mai sus este limitat la
3. Astfel, în cazul înregistrării a 3 câştigători extraşi care au cedat dreptul de
atribuire a premiului sau nu s-au prezentat să îl ridice în termenul prevăzut
în prezentul regulament, respectivul premiu va rămâne în proprietatea
societăţii organizatoare.
Daca in maxim 14 zile de la anuntarea castigatorului, acesta nu vine sa si-l
ridice, se considera ca a renuntat la el iar premiul revine in administrarea
Silver Mall.
Extragerile vor fi efectuate de către unul din clienţii Silver Mall (copil ales din rândul
celor prezenţi la extragere) în prezenţa unui reprezentant al S.C SilverMall S.R.L.
Taloanele de participare trebuie să conţină ştampila Silver Mall, fiind absolut
obligatorie completarea următoarelor date personale: nume, prenume, adresa (din
actul de identitate), seria și numarul actului de identitate, numar de telefon, data și
anul nașterii, email și ocupație.
În cazul în care taloanele de participare extrase nu îndeplinesc condiţiile de validare
de mai sus, acestea nu vor fi validate şi se va proceda la extragerea unor alte taloane
de participare din urnă.
S.C. SilverMallS.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele pierdute, ilizibile,
incomplete, deteriorate, depuse în alte urne sau aduse după data limită
de depunere (20 decembrie 2018, ora 17.30).
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Sectiunea 7. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de
identificare (nume, prenume, email şi nr de telefon) să fie introduse în baza de date a
Organizatorului, acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare
(TV, audio, presă, materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale
organizate de S.C. SilverMall S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la
realizarea şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să
primească obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS au alte
mijloace de comunicare.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu
Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C.
SIlverMall S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea
prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub nr.6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu
regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza
de date a S.C. SilverMall S.R.L..
Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale,
de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte
mijloace de comunicare) cu privire la promoţiile S.C. SilverMall S.R.L. sau alte acţiuni
de marketing desfăşurate în viitor de către S.C SilverMall S.R.L.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe,
adresa Silver Mall, Str. Stefan cel Mare, nr 275 A.
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de
solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în
mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii
nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi liberă circulaţie a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
SECTIUNEA 8. Taxe şi impozite
Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori prezentului concurs se
calculează potrivit Codului Fiscal.
Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei
este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia
ca in termen de 7 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct
Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor Codului
Fiscal. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat
echivalează cu renunţarea expresa a acestora la premiul castigat.
Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va
suporta de către societatea organizatoare.
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SECTIUNEA 9. LITIGIILE
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se
vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei
unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta
Campanie.
13.04.2018
Manager Dezvoltare, Diana Mazga
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