EXTRASE DIN REGULAMENTUL CELUI DE AL DOILEA MARE CONCURS TARSAGO
Regulamentul oficial de participare/desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant. El poate fi solicitat pe toată durata concursului, printr-o scrisoare trimisă la OP 83 - CP 106,
București. Acest regulament a fost notificat și înregistrat sub numărul 441 din data de 14.10.2016 la Notariat Public, înaintea începerii prezentei loterii publicitare, conform art. 51 aliniat (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă. Dacă nu se indică altfel, Concursurile sunt organizate în comun în Republica Cehă, Republica Slovacă,
Ungaria, România şi Regatul Unit și premiile sunt comune pentru toţi Organizatorii Comuni. Fiecare premiu va fi acordat unui câștigător.
• Participarea este libera si nu este conditionata de comandarea produsului.
• Varsta minima de participare este 18 ani.
• Data limita de participare este 11 iulie 2018.
• Toti participantii la tragerea la sorti au sanse egale de castig.
• Extragerea va avea loc in data de 25 iulie 2018, in prezenta unui notar public.
• Castigatorii vor fi instiintati telefonic si/sau prin posta.
• Tarsago isi rezerva dreptul de a folosi imaginea castigatorilor in mass media sau in materialele promotionale proprii.
• La cerere, putem trimite lista completa a castigatorilor. Daca doriti sa consultati lista, trimiteti-ne un plic timbrat cu adresa de retur sau accesati site-ul Editurii www.erd.ro/castigatorii_
concursurilor.
• La acest concurs nu au voie sa participe angajatii Tarsago si ai firmelor implicate in promotie sau rudele acestora.
• Daca aveti intrebari privind extragerea, sau vreti sa aflati regulamentul complet contactati Serviciul Clienti, telefon: 021.201.99.99.
• Premiile mentionate in prezentul Regulament General sunt in valoare bruta, iar orice obligatie de natura fiscala se va calcula si se va plati de catre Societate in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal aplicabile la momentul oferirii premiilor.
• In cadrul Marelui Concurs Tarsago se acorda 101 de premii, Marele Premiu in valoare de 100.000 de EURO si 100 de mopuri cu abur in valoare totala de 5.500 EURO.
• Daca nu se indica altfel, Concursurile sunt organizate in comun in Republica Ceha, Republica Slovaca, Ungaria, Romania si Regatul Unit si premiile sunt comune pentru toti Organizatorii Comuni.
Valoarea nominala a premiilor va fi prezentata in materialele promotionale ale tuturor Organizatorilor Comuni in EURO. Fiecare premiu va fi acordat unui castigator.
• Castigatorii din Romania vor primi premii monetare in RON, la o valoare calculata la cursul de schimb valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data tragerii la sorti.
BONUS PENTRU RASPUNS RAPID
• Participarea implica un raspuns in termen de 7 zile.
• Bonusul pentru Raspuns Rapid in valoare de 5.000 EURO, va fi obtinut de castigatorul Marelui Premiu doar in cazul in care acesta a raspuns in termen de 7 zile, cu respectarea conditiilor stabilite
in materialele promotionale primite.
PREMIUL PENTRU RASPUNS RAPID
• Participarea e conditionata de comandarea produsului.
• Participarea implica un raspuns in termen de 7 zile.
• Premiul pentru Raspuns Rapid este in valoare de 20.000 EURO.
• Extragerea va avea loc in data de 25 iulie 2018, in prezenta unui notar public.
• La extragere vor participa toate persoanele care au raspuns ofertelor trimise de noi in perioada 1 ianuarie 2017 – 11 iulie 2018, cu respectarea conditiilor stabilite in materialele promotionale.
• Premiile mentionate in prezentul Regulament General sunt in valoare bruta, iar orice obligatie de natura fiscala se va calcula si se va plati de catre Societate in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal aplicabile la momentul oferirii premiilor.
• Castigatorii din Romania vor primi premii monetare in RON, la o valoare calculata la cursul de schimb valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data tragerii la sorti.
BONUSUL DE COMANDA
• Participarea e conditionata de comandarea produsului.
• Participarea implica un raspuns in termen de 7 zile.
• Bonusul de comanda este in valoare de 2.000 EURO.
• Bonusul de Comanda va fi obtinut de castigatorul Premiului pentru Raspuns Rapid doar in cazul in care acesta a raspuns in termen de 7 zile.
• Castigatorii din Romania vor primi premii monetare in RON, la o valoare calculata la cursul de schimb valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data tragerii la sorti.
PREMIUL DE SPECIAL
• Premiul este in valoare de 10.000 EURO.
• Extragerea va avea loc in data de 25 iulie 2018, in prezenta unui notar public.

• La extragere vor participa toate persoanele care au raspuns ofertelor trimise de noi in perioada 1 ianuarie 2017 – 11 iulie 2018, cu respectarea conditiilor stabilite in materialele promotionale.
• Premiile mentionate in prezentul Regulament General sunt in valoare bruta, iar orice obligatie de natura fiscala se va calcula si se va plati de catre Societate in conformitate cu prevederile Codului
Fiscal aplicabile la momentul oferirii premiilor.
• Castigatorii din Romania vor primi premii monetare in RON, la o valoare calculata la cursul de schimb valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data tragerii la sorti.
SUPER PREMIUL
Regulamentul oficial de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant. El poate fi solicitat pe toata durata concursului, printr-o scrisoare trimisa la OP 83 - CP 106,
Bucuresti. Acest regulament a fost notificat si inregistrat sub numarul 112 din data de 09.04.2015 la Notariat Public, inaintea inceperii prezentei loterii publicitare, conform art. 51 aliniat (2) din
Ordonanta Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
• Premiul este in valoare de 8.000 EURO;
• Extragerea numarului castigator a avut loc in data de 14 octombrie 2016, in prezenta unui notar public. Acesta este secret si va fi pastrat in conditii de siguranta la notarul public pana in 25 iulie
2018, data la care va fi anuntat castigatorul;
• La extragere vor participa toate persoanele care au raspuns ofertelor trimise de noi in perioada 1 ianuarie 2017 – 11 iulie 2018, cu respectarea conditiilor stabilite in materialele promotionale.
• Premiile mentionate sunt in valoare bruta, iar orice obligatie de natura fiscala se va calcula si se va plati de catre Societate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabile la momentul
oferirii premiilor;
• Castigatorii din Romania vor primi premii monetare in RON, la o valoare calculata la cursul de schimb valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data anuntarii castigatorului.
Organizatorii comuni ai Concursului sunt Tarsago Česká Republika, s.r.o, Tarsago Slovensko s.r.o, Tarsago Kft. Ungaria, Tarsago Romania S.R.L., si Tarsago LTD, Regatul Unit, detinatoare ale
licentei marcii Reader’s Digest.

