
ACT ADITIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“URSUS Epic Delivery” 

Organizatorul campaniei promotionale "URSUS Epic Delivery” (numita in cele ce urmeaza 

“Campania”), Ursus Breweries S.A., cu sediul in Soseaua Pipera, nr.  43, Corp A, etaj 2, Sector 2, 

020112, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod 

unic de   inregistrare   RO199095, inregistrata   la   Autoritatea   Nationala De Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865, numita in cele ce urmeaza 

“Organizatorul”,  

În conformitate cu dispozițiile Sectiunii 1, Pct. 1.5. al Regulamentului oficial al Campaniei 

“URSUS Epic Delivery”a hotărât următoarele: 

Art 1. Se modifica punctul 4.1 de la Sectiunea 4 din Regulament, acesta urmand a avea 

urmatorul continut: 

4.1 Pentru a participa la prezenta campanie un participant trebuie sa: 

- acceseze www.momente.cool/epicdelivery, in perioada campaniei;

- aleaga unul din curierii Ursus disponibil dand click pe personajul ales si sa

urmareasca videoul de introducere al curierului ales;

- completeze formularul de inscriere in concurs cu urmatoarele date:

o Oras si sector (pentru Bucuresti)

o Adresa fizica (Strada, Numar, Bloc, Apartament, Interfon)

o Nume si prenume

o Data nasterii

o Adresa de e-mail

o Numar de telefon

- Bifeze casuta conform careia declara ca a citit si ca este de acord cu Regulamentul

campaniei.

- Apese butonul “Trimite”

- Urmareasca videoul ce contine raspunsul curierului si sa dea click pe butonul

“Incearca-ti norocul”/Mai incearca “



Art. 2 Se modifica punctul 4.2, sectiunea 4 din Regulament, acesta urmand a avea urmatorul 

continut: 

4.2 Un Participant in campanie este identificat ca fiind unic in baza numarului de telefon 

si/sau a adresei de e-mail inscrise in campanie, prin intermediul formularului de 

inscriere. 

 

Art. 3 Se adauga la sectiunea 8 din Regulament punctul 8.11 cu urmatorul continut: 

8.11 Daca la momentul validarii telefonice sau a livrarii/inmanarii premiului, se 

dovedeste ca un participant desemnat castigator a mai castigat un premiu in campanie 

la un moment anterior, folosind numere de telefon si/sau adrese de e-mail diferite, se 

considera tentativa de fraudare a mecanismului campaniei, iar castigatorul este 

invalidat si premiul nu se mai acorda. 

Art. 4 Se modifica punctul 10.5, sectiunea 10 din Regulament, acesta urmand a avea urmatorul 

continut: 

10.5 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:  

 Inscrierea pe o alta pagina de internet decat cea disponibila la adresa 

www.momente.cool/epicdelivery;  

 Inregistrarile trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este 

prevazuta in prezentul Regulament;  

   Imposibilitatea de inregistrare in campanie, cauzata de faptul ca utilizatorul nu 

se afla in cele 2 localitati in care se desfasoara prezenta Campanie, respectiv 

Bucuresti si Cluj-Napoca; 

  Erori in datele furnizate de catre castigatori sau lipsa de acuratete a datelor de 

contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva 

a participantilor. Ca atare acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de 

catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la 

imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului sau la imposibilitatea 

identificarii unui castigator;  

 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a 

intra in posesia premiului castigat;  

 Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea 

premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre livratori, din cauze 

independente de vointa Organizatorului precum conditii meteorologice, defectiuni 

tehnice, trafic ingreunat etc.  

 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii 

documentului de predare-primire a premiului nu vor fi luate in considere de catre 

Organizator;  



 Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre 

participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de 

operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al 

computerului, s.a.);  

 Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a 

participa partial sau integral la promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza 

unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod 

rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, 

incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in 

orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii 

echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente 

tehnice ale acestora folosite in derularea campaniei. Aceste circumstante se pot 

datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea 

conexiunilor la Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor 

furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul 

Organizatorilor, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de 

trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau ambele tipuri 

de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte 

cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor 

stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la campanie. 

Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie 

care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile 

adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte 

evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, 

functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.  

 

Art 5. Se modifica punctul 11.3. sectiunea 11 din Regulament, acesta urmand a avea urmatorul 

continut: 

11.3 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale: 

o pentru participanti: nume si prenume, data nasterii, nr. telefon mobil, adresa de 

e-mail, oras, adresa fizica (strada, nr. strada, bloc, apartament, interfon). Scopurile 

utilizarii bazei de date sunt: inmanarea premiilor si activitati de marketing direct, 

precum informarea persoanelor incluse in baza de date a operatorului URSUS 

BREWERIES S.A prin diverse mijloace de comunicare- inclusiv posta, e-mail, SMS sau alte 

mijloace de comunicare permise prin lege, cu privire la alte actiuni de marketing 

desfasurate in viitor de catre Operator (doar pentru participantii care si-au dat acordul 

in acest sens, prin marcarea bifei Vreau sa fiu la curent cu informatiile comerciale in 

formularul de inscriere in campanie, la momentul inscrierii) 



o pentru castigatori: nume si prenume, data nasterii, nr. telefon mobil, adresa de 

e-mail, adresa fizica de livrare a premiului, premiul obtinut, semnatura, valoarea 

premiului, fotografii si/sau materiale video sau alte materiale informative legate de 

desfasurarea promotiei si de acordarea premiului, cu acordul liber si informat al 

castigatorilor. Numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de livrare a premiului 

pentru castigatori vor fi comunicate si catre curierul care va livra premiile catre acestia. 

Restul dispoziţiilor Regulamentului oficial al Campaniei “URSUS Epic Delivery” rӑmân 
neschimbate. 

Prezentul Act Adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.03.2018. 

 

Ursus Breweries S.A  



REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
"URSUS Epic Delivery” 

 

 
 
 
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI 

 
1.1 Organizatorul campaniei promotionale "URSUS Epic Delivery” (numita in cele ce urmeaza 

“Campania”) este Ursus Breweries S.A.  cu sediul in Soseaua Pipera, nr.  43, Corp A, etaj 2, 
Sector 2, 020112, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J40/20456/2005, cod unic de   inregistrare   RO199095, inregistrata   la   Autoritatea   Nationala   
De Supraveghere a Prelucrarii Datelor Cu Caracter Personal cu numarul 5865 si numita in cele 
ce urmeaza “Organizatorul”. 

 
1.2 Campania promotionala se desfasoara exclusiv in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, prin 

intermediul website-ul www.momente.cool, la adresa www.momente.cool/epicdelivery, in 
perioada 22.02.2018 - 10.03.2018, doar in zilele de joi, vineri si sambata, in intervalul 
orar 19.00-21.59, in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu  pentru toti 
participantii. 

 
1.3 Baza de date si site-ul Campaniei promotionale vor fi operate prin intermediul Kubis 

Interactive SRL cu sediul in Str. Olari, Nr.11, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/10875/2008, C.U.I. RO24083160, in calitate de imputernicit al Operatorului 
(Organizatorului) in sensul Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, 
inregistrat in acest sens in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in 
baza notificarii nr.16954/2010, numita in cele ce urmeaza“Agentia”. 

 
1.4 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania 

prin afisare pe www.momente.cool/epicdelivery si va fi disponibil pentru oricine in mod gratuit 
trimitand o scrisoare la sediul Ursus Breweries S.A. la adresa Soseaua Pipera nr. 43, Corp A, 
etaj 2, Sector 2, Cod Postal 020112, Bucuresti, Romania.  

 
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel 

de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe 
www.momente.cool/epicdelivery, cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a 
acestora. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei 
publicitare, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru 
luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe 
site. 

 
1.6 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania 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.  

 
 
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 
2.1 Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in orasele Bucuresti si Cluj-Napoca, in 

http://www.momente.cool/epicdelivery
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perioada de 22.02.2018- 10.03.2018, doar in zilele de joi, vineri si sambata, in intervalul 
orar 19.00-21.59. 

 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 
3.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu 
domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta mai mare de 18 ani, impliniti pana la data inceperii 
Campaniei, si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumite in 
continuare „Participanti”). 
 
3.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, intreprinderile familiale, 
angajatii URSUS BREWERIES S.A., ai agentiilor organizatoare a Campaniei si/sau ai companiilor 
distribuitoare ale URSUS BREWERIES S.A., si nici rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la 
gradul al II- lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora. 

 

3.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

 

3.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, 
Organizatorul are dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea 
intregului prejudiciu cauzat.  

 

3.5. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
prezentului Regulament.  

 

3.6. Participarea in campaniei trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 

 

3.7. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de 
prezentul Regulament. 
 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 
 

4.1 Pentru a participa la prezenta campanie un participant trebuie sa: 

- acceseze www.momente.cool/epicdelivery, in perioada campaniei;  

- aleaga unul din curierii Ursus disponibil dand click pe personajul ales si sa urmareasca 

videoul de introducere al curierului ales; 

- completeze formularul de inscriere in concurs cu urmatoarele date: 

o Nume 

o Prenume 

o Data nasterii 

o Oras (Cluj-Napoca sau Bucuresti) 

o Adresa de livrare (strada, nr. strada, scara, bloc, apartament, interfon) 

o Telefon 

- Bifeze casuta conform caruia declara ca a citit si ca este de acord cu Regulamentul 

campaniei. 

- Apese butonul “Trimite” 

- Urmareasca videoul ce contine raspunsul curierului si sa dea click pe butonul “Incearca-ti 

http://www.momente.cool/epicdelivery


norocul”/Mai incearca “ 

 

4.2 Un Participant in campanie este identificat ca fiind unic in baza numarului de telefon si/sau 

a numelui si prenumelui inscrise in campanie, prin intermediul formularului de inscriere. 

 

4.3 Un participant se poate inscrie de mai multe ori in campanie, insa poate castiga un singur 

premiu.  

 
SECTIUNEA 5. VALIDAREA INREGISTRARILOR 
 

5.1 Pentru a putea fi declarate valide, inscrierile trebuie sa indeplineasca, cumulativ, in mod 

obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii: 

o inscrierile trebuie sa se faca in perioada desfasurarii Campaniei, in intervalul 
22.02.2018- 10.03.2018, in zilele de joi, vineri sau sambata in intervalul orar 19.00-

21.59; 

o utilizatorii inscrisi trebuie sa fie cetateni romani, sa aiba domiciliul/resedinta in 

Romania, sa se afle in unul din cele 2 orase participante la campanie pe perioada campaniei 

(Bucuresti sau Cluj-Napoca) si sa aiba peste 18 ani la data inceperii campaniei;  

o sa urmeze toti pasii de la articolul 4 al prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

6.1 In cadrul Campaniei se vor oferi urmatoarele premii: 
 
Descriere 
premiu 

Premii zilnice 
oferite in 
Bucuresti 

Total premii 
oferite in 
Bucuresti 

Premii zilnice 
oferite in 
Cluj-Napoca 

Total premii 
oferite in 
Cluj-Napoca 

Total premii 
oferite 
campanie 

Pack de bere 
Ursus Premium, 
continand un 
numar de 24 de 
sticle de bere 
Ursus Premium 
de 0.33ml, in 
valoare de 52.08 
lei, fara TVA. 

 - 10 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
19:00-19:59; 
 -10 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
20:00-20:59; 
-10 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
21:00-21:59. 

270 x pack bere 
Ursus Premium, 
in valoare totala 
de 14.061,6 lei 
(fara TVA). 

 - 7 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
19:00-19:59; 
 -7 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
20:00-20:59; 
-6 x pack bere 
Ursus Premium 
in intervalul 
21:00-21:59. 

180 x pack bere 
Ursus Premium, 
in valoare totala 
de 9374.4 lei 
(fara TVA). 

450x pack bere 
Ursus Premium, 
in valoare totala 
de 23.436 lei 
(fara TVA). 

 

6.2 Valoarea maxima neta totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 23.436 
lei (fara TVA). 
6.3 Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate si este interzisa schimbarea 
produselor oferite drept premii. 

 



6.4 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul acestei campanii. 
 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA   CASTIGATORILOR 
 
7.1 Pentru fiecare premiu zilnic prevazut la art. 6.1.1., pentru Bucuresti, respectiv Cluj-Napoca se 
va desemna anterior inceperii Promotiei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub 
forma: zi, ora, minut). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator 
perioadei Promotiei, respectiv in zilele de joi, vineri si sambata de pe perioada campaniei (22 
februarie, 23 februarie, 24 februarie, 1 martie, 2 martie, 3 martie, 8 martie, 9 martie, 10 martie), 
intre orele 19:00-21.59. 
 
7.2 Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un 
notar public, ce nu va fi facut public.  
 
7.3 Va fi desemnat castigator Participantul care se inscrie in campanie primul dupa un moment 
castigator, conform orei de inscriere inregistrate de server. (Exemplu: Sa presupunem ca pentru 
ziua Z momentul castigator este ora hh:mm. Va castiga primul Participant care s-a inscris in 
campanie dupa momentul hh:mm).  
 
7.4 Pentru Bucuresti, in fiecare zi de joi, vineri, sambata, intre orele 19:00-21.59, se vor aloca un 
numar de 30 (treizeci) de momente castigatoare/zi aferente celor 30 de premii alocate zilnic. 
Pentru Cluj-Napoca, in fiecare zi de joi, vineri, sambata, intre orele 19:00-21.59, se vor aloca un 
numar de 20 (douazeci) de momente castigatoare/zi aferente celor 20 de premii alocate zilnic. 
 
7.5 Pentru momentele castigatoare pentru care nu exista inscrieri, premiul aferent acelui moment 
castigator nu se aloca si va ramane in posesia Organizatorului. 
 

 
 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 
 

 
8.1 La momentul inscrierii in campanie, unui Participant ii vor fi returnate o serie de mesaje prin 
care afla daca este eligibil pentru campanie si daca este sau nu castigator al unui moment norocos: 
 
i) Daca Participantul inscrie o adresa de livrare aflata in alt oras decat cele participante 

la campanie (Bucuresti sau Cluj-Napoca) si participantul nu este eligibil pentru a 
participa la campanie: 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Elvis, se va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Sorry draga, nu putem continua, mintea-mi suspecteaza ca nu esti in 
orasul in care ne putem intalni si mesajul text Ne pare rau, livrarile se fac doar in Bucuresti si 
Cluj. Apropo, de cand nu le-ai mai facut o vizita prietenilor tai din cele doua orase? . 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Bond se va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Stiam, din pacate, ca d-aia sunt spion. Din pacate nu pot fi in mai mult de 
doua locuri in acelasi timp si mesajul text Ne pare rau, livrarile se fac doar in Bucuresti si 
Cluj. Apropo, de cand nu le-ai mai facut o vizita prietenilor tai din cele doua orase? . 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Mahajarah se va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Oh nuuu, sunt pe insula care e langa insula ta…Imi pare rau! Poate ne 
vedem la o tura in apa macar! si mesajul text Ne pare rau, livrarile se fac doar in Bucuresti si 
Cluj. Apropo, de cand nu le-ai mai facut o vizita prietenilor tai din cele doua orase?.  

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Urs se va afisa un video cu 



urmatorul mesaj: E mult prea departe de zona mea de confort. Mult, mult mai departe decat 
e magazinul pentru tine si mesajul text Ne pare rau, livrarile se fac doar in Bucuresti si Cluj. 
Apropo, de cand nu le-ai mai facut o vizita prietenilor tai din cele doua orase? . 

ii) Daca participantul nu este castigator in campanie  
- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Elvis se va afisa un video cu 

urmatorul mesaj: Mi-ai frant inima. Ne vom intalni, poate, cu alta ocazie. Adio, gasca! , iar 
apoi se afiseaza butonul Incearca-ti norocul din nou, pe care il poate apasa dupa 60 de 
secunde de la aparitia acestuia pe ecran. 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Bond se va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Doamna, domnule, din pacate avem o misiune esuata. Sper sa ne revedem 
mai castigati data viitoare, iar apoi se afiseaza butonul Incearca-ti norocul din nou, pe care 
il poate apasa dupa 60 de secunde de la aparitia acestuia pe ecran. 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Maharajah se va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Nuuu… Inseamna ca vorba indiana nu merge si la romani…Imi pare rau, va 
trebui sa te duci singur dupa bere, iar apoi se afiseaza butonul Incearca-ti norocul din nou, 
pe care il poate apasa dupa 60 de secunde de la aparitia acestuia pe ecran. 

- Pentru participantii care au ales drept drept livrator personajul Urs se va afia un video cu 
urmatorul mesaj: Cred ca i-a fost frica de mine si n-a vrut sa recunoasca… Asta e, ma intorc 
in barlog. Adios!, iar apoi se afiseaza butonul Incearca-ti norocul din nou, pe care il poate 
apasa dupa 60 de secunde de la aparitia acestuia pe ecran. 
 

iii) Pentru participantii care s-au inscris intr-un moment castigator si au castigat: 
- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Elvis se va afisa un video cu 

urmatorul mesaj: ROCK AND ROOOOOLL!!! Ne vedem la usa ta si mesajul text: Felicitari, ai 
castigat un bax de URSUS! Te rugam sa stai langa telefon, te sunam imediat sa ne indrumi 
spre adresa. 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Bond se va afia un video cu 
urmatorul mesaj: Ai fi zis ca norocul ti-l faci cu spionul? N-ai fi zis. O sa-mi multumesti 
indata. Nu mai sunam, intram direct in casa si mesajul text: Felicitari, ai castigat un bax de 
URSUS! Te rugam sa stai langa telefon, te sunam imediat sa ne indrumi spre adresa. 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Maharaja hse va afisa un video cu 
urmatorul mesaj: Ti-am zis, ti-am zis eu! Bravo! Venim acum cu URSUS la tine, OK? si 
mesajul text: Felicitari, ai castigat un bax de URSUS! Te rugam sa stai langa telefon, te sunam 
imediat sa ne indrumi spre adresa. 

- Pentru participantii care au ales drept livrator personajul Urs se va afia un video cu 
urmatorul mesaj: Uuuuuu, practic ati dat de miere. O aducem indata! Pe bere, nu pe miere! si 
mesajul text: Felicitari, ai castigat un bax de URSUS! Te rugam sa stai langa telefon, te sunam 
imediat sa ne indrumi spre adresa. 
 

iv) Pentru participantii care au castigat deja in cadrul campaniei: 
- Se va afisa mesajul text: Ne pare rau, poti castiga doar o data in aceasta campanie. Lasa 

norocul sa mearga si la alte gasti! 
 
 
 

8.2 Pentru validare, un castigator va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, prin 
intermediul numarului de telefon cu care s-a inscris in campanie, in termen de maxim 30 de 
minute de la desemnarea acestuia pe baza momentelor norocoase. In cazul in care un castigator 
nu poate fi contactat la prima incercare, se vor mai face alte 2 incercari de contactare intr-un 
interval de 30 de minute de la ora primei incercari de contactare, in seara in care acesta a fost 
declarat castigator.  Daca nici dupa celelalte 2 incercari de contactare un Castigator nu poate fi 



contactat, livrarea va fi amanata pentru o data ulterioara. Astfel, castigatorul care nu a putut fi 
contactat in ziua de promotie in care a fost declarat castigator va fi contactat de alte 3 ori in zilele 
de promotie diferite, printr-un apel telefon, in intervalul 19.00-21.59. Daca un castigator nu poate 
fi contactat pana la finalul campaniei, acesta va fi declarant invalidat si premiul va ramane in 
posesia Organizatorului. 
 
 
8.3 In cadrul procesului de validare prin apel telefonic, castigatorii trebuie sa furnizeze 
reprezentantului Organizatorului urmatoarele date: (i) nume si prenume, (ii) data nasterii, (iii) 
adresa postala de livrare a premiului. Daca nu furnizeaza datele solicitate de Organizator, va fi 
invalidat. 
 
8.4 In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu pot fi validati, premiile raman in posesia si la 
dispozitia Organizatorului.  
 
8.5 Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul campaniei ori 
conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului sau refuza premiul. 
 
8.6 Premiile se vor trimite  prin  curier la  adresa  de  livrare  pe  care  castigatorul  o  indica in 
momentul validarii telefonice, in termen de 2 ore de la momentul validarii telefonice. Intrarea in 
posesia premiilor este conditionata de semnarea unui proces verbal de predare - primire a 
premiului in momentul inmanarii acestuia de catre curierul folosit de catre Organizator.  Daca un  
 
8.7 Daca un Castigator declara in momentul validarii telefonice ca adresa de livrare a premiului 
este in afara oraselor Bucuresti sau Cluj-Napoca, castigul este invalidat si premiul ramane in 
posesia Organizatorului. 
 
8.8 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului sau 
reprezentantului acestuia nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact 
furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este 
responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza 
numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. 
 
8.9 Organizatorul nu isi asuma eventuale vicii cauzate premiilor ca urmare a transportului catre 
castigatori. Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate fata de castigatori dupa momentul 
inmanarii premiilor. 
 
8.10 Numele castigatorilor din cadrul prezentei campanii vor fi comunicate publicului prin 
afisarea pe site-ul campaniei, la adresa www.momente.cool/epicdelivery, in termen de 3 zile 
lucratoare de la finalizarea campaniei. 
 

 
SECTIUNEA 9. Taxe si impozite 
 

9.1 Raspunderea privind indeplinirea obligatiilor legale privitoare la retinerea si virarea 
impozitelor/taxelor pentru premiile acordate, daca este cazul si in conformitate cu dispozitiile 
legale in materie (Cod Fiscal), cad in sarcina Organizatorului Ursus Breweries S.A.   
 
9.2 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, 
cu exceptia cheltuielilor normale de participare. 

 

http://www.momente.cool/epicdelivery


 
SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE 
 

10.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la 
dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a 
premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul 
persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial.  

 

10.2 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 acestei campanii.  

 

10.3 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul campaniei, decizia 

Organizatorului este definitiva.  

 

10.4 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 10 (zece) zile 

lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data 

nu vor fi luate in considerare.  

 

10.5 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:  

 Inscrierea pe o alta pagina de internet decat cea disponibila la adresa 

www.momente.cool/epicdelivery;  

 Inregistrarile trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul 

Regulament;  

   Imposibilitatea de inregistrare in campanie, cauzata de faptul ca utilizatorul nu se afla in cele 2 

localitati in care se desfasoara prezenta Campanie, respectiv Bucuresti si Cluj-Napoca; 

  Erori in datele furnizate de catre castigatori sau lipsa de acuratete a datelor de contact nu 

atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare 

acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, 

incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului 

sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;  

 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia 

premiului castigat;  

 Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate 

de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, respectiv de firma de curierat;  

 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii documentului de 

predare-primire a premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator;  

 Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea 

sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date 

de virusarea sistemului de operare al computerului, s.a.);  

 Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa 

partial sau integral la promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in 

afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se 

pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau 

deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii 

echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale 



acestora folosite in derularea campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, 

dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor la Internet si/sau a echipamentelor 

de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-

ului, fie in cazul Organizatorilor, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de 

trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau ambele tipuri de probleme. 

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra 

echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in 

urma participarii la campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor 

schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile 

adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), 

castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare 

a acestora si/sau distribuirea acestora.  

 

10.6 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta 

castigatorilor sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei. Organizatorul are dreptul 

de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista 

dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se 

obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (nume, 

prenume, adresa de livrare a premiului si telefon). 

 

10.7 Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat 

precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre 

premiile prezentei Campanii. 

 
SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

 
11.1 Prin participarea la Campania "Epic Delivery” participantii confirma cunoasterea prevederilor 
Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor 
personale in baza de date a societatii Ursus Breweries S.A., inregistrata ca Operator de date cu 
caracter personal nr. 5865 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in vederea participarii la 
aceasta campanie si validarii finale a castigatorilor, atribuirii premiilor si posibilitatii de a-i fi 
furnizate informatii despre produsele si evenimentele URSUS S.A si cele ale partenerilor sai.  
 
11.2 Kubis Interactive SRL este, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Imputernicitul Operatorului 
(Organizatorului) pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in 
scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A. La randul sau 
imputernicitul este inregistrat ca Operator de date cu caracter personal in sensul Legii nr. 
677/2001 in baza notificarii nr.16954/2010. 
 
11.3 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale: 

o pentru participanti: nume si prenume, data nasterii, nr. telefon mobil, oras, adresa fizica 
(strada, nr. strada, bloc, scara, apartament, interfon). Scopurile utilizarii bazei de date sunt: 
inmanarea premiilor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati 
de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse in baza de date a operatorului 
URSUS BREWERIES S.A prin diverse mijloace de comunicare (inclusiv posta, e-mail, SMS sau 



alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni de marketing 
desfasurate in viitor de catre Operator. 

o pentru castigatori: nume si prenume, data nasterii, nr. telefon mobil, adresa fizica de livrare 
a premiului, premiul obtinut, semnatura, valoarea premiului, fotografii si/sau materiale video 
sau alte materiale informative legate de desfasurarea promotiei si de acordarea premiului, cu 
acordul liber si informat al castigatorilor. Numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de 
livrare a premiului pentru castigatori vor fi comunicate si catre curierul care va livra premiile 
catre acestia. 

 
11.4 Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti cu exceptia 
imputernicitilor/prepusilor sai si a partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei.  
 
11.5 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta 
sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.  
 
11.6 Societatile Ursus  Breweries  S.A si Kubis Interactive SRL. se obliga sa respecte prevederile Legii 
nr.677/2001 privind protectia datelor personale ale Participantilor, stocate pe durata Campaniei si 
ulterior acesteia. Acestea se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 
Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 
 
11.7 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
  Dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere si 
in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu 
sunt prelucrate;  
 Dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din 
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza fac obiectul 
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;  
 Dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine, 
la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a 
caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, 
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea 
notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate 
conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un 
efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 
 
11.8 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Societatea Ursus Breweries S.A. va asigura 
acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la prezenta sectiune. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Societatii Ursus Breweries S.A. pe 
adresa Soseaua Pipera, nr. 43, Corp A, etaj 2, Sector 2, Cod Postal 020112, Bucuresti, Romania, o 
cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.  
 
11.9 Societatea Ursus Breweries S.A. se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu 
persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 
nr.677/2001.  
 
 
Sectiunea 12. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora  
 



12.1 Promotia poate inceta inainte de termen, atat in cazul unui eveniment ce constituie forta 
majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii 
Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua aceasta promotie, cat si 
daca Organizatorul doreste acest lucru. In aceste situatii, Organizatorul nu este tinut la 
intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele 
asemenea.  
 
12.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament/conditiile 
promotiei/data desemnarii castigatorilor, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului prin 
afisarea pe site-ul aferent, respectiv www.momente.cool/epicdelivery, cu 24 de ore inainte de 
intrarea in vigoare a acestora. 
 
Sectiunea 13. Imposibilitatea ridicarii premiilor 
 
13.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu din cadrul campaniei se afla in 
imposibilitate de a primi/ridica premiul, acesta ramane in posesia Organizatorului. Organizatorul 
este absolvit de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.  
 
Sectiunea 14 - Legea aplicabila, Litigii  
 
 
14.1 Legea aplicabila este legea romana.  
 
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de 
desfasurarea Campaniei 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. 
 
14.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, 
la adresa de e-mail info@momente.cool, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data 
anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in 
considerare nicio reclamatie.  
 
 
 
Sectiunea 15 – Clauze finale 
  
15.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 
 
15.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului Ursus Breweries S.A., care poate 
dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  
 
15.3 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 Campaniei. 
 
15.4 Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe 
pagina de internet www.momente.cool/epicdelivery in forma sa integrala. Pentru orice solicitare, va 
rugam sa va adresati Organizatorului, prin intermediul adresei de e-mail info@momente.cool. 
 
15.5 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de 

mailto:info@momente.cool
http://www.momente.cool/epicdelivery


Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in 
Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si cu modificarile ulterioare. 
 

Ursus Breweries S.A.  

  

 


