
Regulamentul oficial al concursului “Weekend cu Outlander” 

 

Articolul 1 – Organizatorul concursului 

Concursul “Weekend cu Outlander“ este organizat pe pagina oficiala de Facebook a Mitsubishi 

Romania pe site-ul www.facebook.com de catre M CAR TRADING S.R.L., cu sediul in 

Bucuresti, Bd. Expozitiei, nr. 2 inregistrat la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/8294/2003, 

cod fiscal 15525610, denumit in continuare “Organizator”.  

Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti 

participantii. Inscrierea la acest concurs prespune acordul si acceptarea prezentului Regulament 

de catre toti participantii.  

 

Articolul 2 – Durata concursului si aria de defasurare  

Concursul se desfasoara pe pagina oficiala Mitsubishi Romania 

http://www.facebook.com/MitsubishiRomania  in perioada 21 decembrie 2012 – 21 ianuarie 2013, in 

conformitate cu Regulamentul oficial.  

 

Articolul 3 – Dreptul de participare 

Concursul se adreseaza persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, care la 

data participarii au peste 18 ani. Nu pot participa persoanele juridice. 

Pentru a intra in posesia premiilor mari (cf. Articolului 6), participantii trebuie sa  detina carnet 

de conducere valabil, indiferent daca sunt sau nu posesori de masini Mitsubishi.  

Angajatii M CAR TRADING S.R.L. si ai dealerilor autorizati M CAR TRADING S.R.L. si 

Tiriac Auto, precum si rudele acestora (sot/sotie, copil, parinte, var/verisoara, matusa, unchi, 

bunic, nepoti), precum si angajatii agentiei implicate in organizarea concursului si rudele 

acestora (sot/sotie, copil, parinte, var/verisoara, matusa, unchi, bunici, nepoti) nu pot participa si 

castiga premii in concursul “Weekend cu Outlander”  organizat de M CAR TRADING S.R.L. 

Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa, ce 

nu le apartine in mod legal si pe care nu o pot dovedi, sau participantii care impersoneaza alte 

persoane. Dovada se va face prin solicitarea de catre organizator a unei copii a actului de 

identitate valid al castigatorului.  

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/MitsubishiRomania


Articolul 4 – Mecanismul concursului si accesul in aplicatie  

Pentru a participa la concursul “Weekend cu Outlander”, participantii trebuie: 

1. sa fie cetateni romani in varsta de peste 18 ani (sau in ziua participarii sa fi implinit 18 

ani) si sa aiba domiciliul in Romania; 

2. sa fie fani ai paginii Mitsubishi Romania de pe Facebook sau sa devina fani ai paginii 

inainte de participare, prin utilizarea butonului Like/Apreciez; 

3. sa detina un permis de conducere valabil pentru a intra in posesia premiilor mari; 

Aceasta calitate nu trebuie sa fie indeplinita pentru a intra in posesia premiilor mici.  

Participantii trebuie sa intre in aplicatia de concurs de pe Facebook numita “Weekend cu 

Outlander” si sa accepte participarea in concurs dand click pe butonul “Intra in concurs”. 

Aplicatia va colecta, prin apasarea butonului “Log in”, urmatoarele informatii din contul de 

Facebook al fiecarui participant (informatiile numite “basic info”): nume, prenume, adresa de 

mail, user ID (numarul de utilizator pe Facebook). Ulterior se va afisa invitatia de a deveni fan al 

paginii Mitsubishi Romania pentru a continua participarea in concurs.  

In aceasta etapa, participantilor li se vor afisa cateva campuri in care vor trebui sa completeze 

urmatoarele informatii:  

- camp “Povestea ta”: motivele pentru care participantii doresc sa faca un test drive de un 

weekend cu noul Outlander. Nu sunt validate raspunsurile care contin cuvinte licentioase. 

Numarul de caractere treuie sa fie intre 50 – 1200 de caractere; 

- camp “Nume”: numele dintr-un document de identitate valid;  

- camp “Prenume”: prenumele dintr-un document de identitate valid; 

- camp “Adresa”: adresa dintr-un document de identitate valid; 

- camp “Telefon”: numarul de telefon la care participantii pot fi contactati de catre dealeri; 

- camp “e-mail”: adresa de e-mail la care participantii pot fi contactati de catre dealeri si de 

organizatori in cazul in care sunt declarati castigatori. 

Tot in aceasta etapa, participantii vor putea sa selecteze informatii din urmatoarele campuri:  

- camp “Judet/Dealer”: judetul in care exista un showroom Mitsubishi-Motors; numele 

showroom-ului Mitsubishi-Motors din cele 44 de optiuni; 

- camp “Data”:  data in care participantul doreste sa aiba loc test drive-ul din intervalul 7-

31 ianuarie. 

Pentru a finaliza inscrierea, este necesar ca participantul sa dea click pe butonul 

“Submit/Trimite”.  



 

Completarea formularului de inscriere este o conditie obligatorie pentru ca un participant sa fie 

inclus in tragerea la sorti pentru premiile mici (accesoriile Mitsubishi). Completarea formularului 

de inscriere si finalizarea test drive-ului sunt conditii obligatorii pentru ca un participant sa fie 

inclus in tragerea la sorti pentru premiile mari (test drive-ul de weekend in judetul si cu dealer-ul 

unde s-a inscris participantul).  

Participantii care au completat formularul de inscriere si care vor sa intre in tragerea la sorti 

pentru premiile mari (test drive-ul de weekend in judetul si cu dealer-ul unde s-a inscris 

participantul) vor trebui sa se prezinte la dealer-ul la care s-au inscris pentru test drive in ziua  

mentionata in formularul de inscriere si la ora stabilita de comun acord cu dealer-ul. Participantul 

va fi contactat de un dealer Mitsubishi pentru a stabili detaliile (ora si data) efectuarii test drive-

ului.  

Castigatorii premiilor mari (test drive-ul de weekend) vor fi extrasi printr-o tragere la sorti care 

se va desfasura prin intermediul site-ului www.random.org In tragerea la sorti vor intra numai 

participantii care au respectat etapele mai sus-mentionate ale inscrierii si au finalizat test drive-ul 

la dealer-ul Mitsubishi selectat.  

Castigatorii premiilor mici (accesorii Mitsubishi) vor fi extrasi printr-o tragere la sorti care se va 

desfasura prin intermediul site-ului www.random.org In tragerea la sorti vor intra numai 

participantii care au respectat etapele mai sus-mentionate ale inscrierii.  

Perioada de inscriere in concurs este 21 decembrie 2012 – 21 ianuarie 2013, iar perioada de 

efectuare a test drive-ului este 7 – 31 ianuarie 2013.  

Tragerea la sorti va avea loc pe 05 februarie 2013. Tragerile la sorti vor fi filmate si vor putea fi 

furnizate la cerere potentialilor solicitanti.  

Articolul 5 – Acordarea premiilor  

Premiile mici constau in accesorii Mitsubishi cu specificatii conform Articolului 6. Acestea vor 

fi livrate de Organizator la adresa pe care castigatorii o specifica in momentul cand vor fi 

contactati in termen de 30 de zile de la data afisarii castigatorilor.  

Premiile mari constau intr-un test drive de weekend (de vineri dupa-amiaza pana luni dimineata). 

Vineri dupa-amiaza castigatorul intra in posesia masinii Outlander de la dealer-ul selectat prin 

participarea in concurs, iar luni dimineata, acesta trebuie sa il inapoieze la acelasi dealer in 

aceeasi stare in care a primit masina.  

In ziua in care castigatorul intra in posesia premiului, acesta isi ia angajamentul ca va completa 

toata documentatia pusa la dispozitie de dealer.  

http://www.random.org/
http://www.random.org/


Perioada de inscriere in concurs se va finaliza pe 21 ianuarie  2013, la ora 12:59. Castigatorii vor 

fi desemnati dupa incheierea test drive-urilor programate de catre participantii in concurs, in 

limita orelor de program ale dealerilor, prin tragerea la sorti care va avea loc pe 5 februarie 2013.  

 

Din baza de date cu participantii care nu au finalizat test drive-ul se va extrage cate un posibil 

castigator pentru fiecare premiu mic. Pentru fiecare posibil castigator va fi extrasa o rezerva. 

  

Din baza de date cu participantii care au finalizat test drive-ul se va extrage un posibil castigator 

si o rezerva pentru fiecare judet in parte.  

 

Un participant nu poate castiga doua premii.  

 

Numele castigatorilor vor fi anuntate pana pe 11 februarie 2013, dupa ce s-a determinat in 

prealabil ca intrunesc toate conditiile stipulate in prezentul regulament si au fost validati. In acest 

sens, castigatorii vor fi contactati telefonic si pe mail de catre un reprezentant al M. CAR 

TRADING S.R.L. si vor trebui sa prezinte, prin intermediul unui e-mail, in termen de 2 zile de la 

anuntarea lor drept castigatori, copie a actului propriu de identitate si copie a carnetului de 

conducere pentru a demonstra calitatea de soferi. In cazul in care conditiile de mai sus nu sunt 

indeplinite, castigatorul este descalificat si este desemnat castigator prima rezerva. In cazul in 

care nici prima rezerva nu indeplineste conditiile, se va proceda similar cu urmatoarele rezerve; 

daca nici ultima rezerva nu indeplineste conditiile, premiul este declarat nul si nu se va acorda.  

 

Ulterior, castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al M. CAR TRADING S.R.L. prin 

intermediul unui e-mail si li se va comunica locul si ora la care pot lua in custodie masina si li se 

vor furniza toate datele necesare pentru test drive-ul de weekend.  

 

 

Articolul 6 – Premiile  

Se vor acorda urmatoarele premii:  

Premiile mici: 

2 x cani voiaj (pret unitar 28.58 lei x 2 = 57.16 lei + TVA) 

10 x sepci Mitsubishi Sport (pret unitar 33.07 lei x 2 = 66.14 lei + TVA) 

 

6 x caciuli Trapper (pret unitar 41.34 lei x 2 = 82.72 lei + TVA) 

 

4 x ceasuri de perete (pret unita 50.2 lei x 2 = 100.4 lei + TVA) 

 



Premii mari: 

Un test drive de un weekend pe judet pentru fiecare dealer. In total vor fi 44 de test drive-uri de 

weekend oferite ca premii mari. 

Persoana care va face test drive-ul are obligatia sa furnizeze informatiile necesare astfel incat 

Organizatorul sa pregateasca formalitatile pentru test drive. 

Daca castigatorii nu pot confirma disponibilitatea pana pe 15 martie 2013, premiul se anuleaza si 

va fi desemnat castigator prima rezerva. Acestia nu sunt indreptatiti la plata contravalorii 

premiului sau la plata unor sume compensatorii. Daca situatia se repeta si la rezerva, se va 

proceda similar, iar daca nici rezerva nu indeplineste aceste conditii, premiul nu se acorda.  

 

Valoarea totala a premiilor:  306.42 lei + TVA 

 

Articolul 7 – Responsabilitate  

Organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

 Castigatorul care nu poate fi contactat in termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatului 

tragerii la sorti;  

 Castigatorul care nu poate demonstra calitatea de sofer, prin prezentarea unor acte 

doveditoare. 

Organizatorul isi asuma urmatoarele fata de castigatori: 

 Organizatorul va oferi in comodat o masina Outlander in stare perfecta de functionare. 

 

In cazul in care intervin defectiuni la masina pe parcursul calatoriei, serviciile tehnice vor fi 

asigurate prin intermediul MAP, Programul de Asistenta Mitsubishi Motors disponibil pe intreg 

teritoriul Europei. Serviciile oferite le gasiti pe site-ul oficial Mitsubishi Motors 

http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/asistenta iar pentru a apela acest serviciu folositi numarele 

de telefon 021.322.50.21, 24 h din 24 h, 7 zile pe saptamana . 

Castigatorul are urmatoarele obligatii: 

 Va prelua masina  in ziua stabilita de comun acord cu organizatorul prin semnarea unui 

contract de comodat si a unui proces verbal; 

http://www.mitsubishi-motors.ro/servicii/asistenta


 Va utiliza masina primita in comodat conform instructiunilor primite si nu va aduce 

niciun fel de daune acesteia; 

 Va inapoia masina in stare perfecta de funtionare, exact asa cum a primit-o de la 

organizator in data convenita de comun acord de ambele parti, conform unui proces 

verbal semnat in prealabil. 

 

Eventualele contestatii pot fi facute la sediul Organizatorului (Bd. Expozitiei, nr. 2, sector 1, 

Bucuresti) si vor fi luate in considerare in termen de maxim 5 zile lucratoare din momentul 

primirii acestora.  

 

Articolul 8 – Taxe si impozite 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile 

obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, orice alte obligatii de 

natura fiscala sau de orice natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 

castigatorilor.  

 

Articolul 9 – Date personale si prelucrarea acestora  

Pentru acordarea premiilor, castigatorii sunt de acord sa puna la dispozitia Organizatorului 

anumite date personale: pentru accesul in aplicatie (nume, prenume, adresa de e-mail, user ID 

(numarul de utilizator), iar pentru ridicarea premiului (nume, prenume, un act de identitate 

propriu).  

Organizatorul se obliga sa foloseasca datele personale ale castigatorilor exclusiv in scopul pentru 

care aceste date au fost colectate. 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei M CAR 

TRADING S.R.L. 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. La cererea 

participantilor, adresata in scris catre M CAR TRADING S.R.L, Organizatorul se obliga: 

 Sa confirme participantului in mod gratuit daca prelucreaza sau nu date personale; 

 Sa rectifice, actualizeze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele 

a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date;  



 Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.  

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este Bd. Expozitiei, nr.2, sector 1, 

Bucuresti.  

 

Articolul 10 - Incetarea concursului  

Organizatorul poate decide incetarea prezentului concurs inainte de data de 5 februarie 2013, din 

orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora 

conform legislatiei in vigoare.  

 

Articolul 11 – Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs 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.   

Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si 

conditiile prezentului regulament.  

Platforma Facebook nu este raspunzatoare pentru desfasurarea concursului si nu i se vor putea 

cere daune in cazul aparitiei unor incidente ce ar putea afecta buna desfasurare a concursului. 

 

S.C M CAR TRADING SRL,  

21 decembrie 2012  

 


