Art. 1. Organizatorul Campaniei:
Organizatorul campaniei promotionale este compania S.C. INTERLAN
INTERNET EXCHANGE S.R.L., cu sediul social in BUCURESTI, Str.
Cezar Bolliac, nr.8, sector 3, CUI RO27259741, Reg.com
J40/7540/2010, Banca Transilvania, Cont bancar nr.
RO57BTRL04301202389111XX, reprezentant legal Adrian Calineata, in
calitate de Administrator.
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament,
care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta
publicul in prealabil.
Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:
Data de desfasurare a prezentei campaniei va fi 31 octombrie 2017. Aria
de desfasurare a campaniei este exclusiv in Romania.
Art. 3. Drept de participare:
La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice care au varsta
de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii campaniei si
care indeplinesc celelalte conditii prevazute de prezentul regulament.
La aceasta campanie nu pot participa angajatii companiei organizatoare,
rude ale acestora sau orice alte persoane care au legatura directa cu
aceasta companie.
Art 4. Mecanismul de desfasurare
Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele
etape:
1. Sa se inscrie la conferinta „RONOG 4“, eveniment organizat de S.C.
INTERLAN INTERNET EXCHANGE S.R.L. prin completarea
formularului disponibil la urmatorul link: http://www.ronog.ro/registerhere/ .
2. Data limita de inscriere este 30.10.2017.
Rezultatul tragerii la sorti va fi publicat in ziua de 01.11.2017.
Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora
In cadrul Campaniei se va acorda urmatorul premiu:
1. Laptop HP Probook 450 G4 Notebook
2. Valoarea premiului este de 1680,66 de lei + TVA.
3. Nu se permite acordarea contravalorii in bani sau schimbarea

premiului oferit în cadrul acestei campanii.
Art.6. Desemnarea Castigatorilor
1. Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, in 31.10.2017
in cadrul conferintei „RONOG 4”.
Art. 8. Litigii
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la
Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este
posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta
litigiul spre solutionare instantelor competente romane.
Art. 9. Regulamentul promotiei
Regulamentul promotiei este disponibil gratuit oricarui participant pe
pagina de internet ........ sau la sediul Organizatorului.
Art. 10. Taxe si Impozite
Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile
constand in premiul obtinut de catre castigator ca urmare a prezentei
Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte
obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta,
fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Art. 11. Diverse
Prin inscrierea la Campania "Inscrie-te la RONOG 4 si castigi"
participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt
de acord ca, numele si adresa castigatorului sa fie facute publice si
folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea
Organizatorului.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei cereri, decizia
Organizatorului este definitiva.
In cazul in care un castigator este o persoana pusa sub interdictie ori cu
capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in
posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, iar acesta din
urma va semna o declaratie prin care Organizatorii sunt absolviti de orice
raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de
plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de prezentul
concurs.

