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Regulamentul Oficial al campaniei  

„Alege calitatea germana si bucura-te de premii!” 

Art. 1 ORGANIZATORI 

Organizatorul Campaniei Promoţionale „Alege calitatea germana si bucura-te de premii!” este MOL România Petroleum 

Products S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în  Cluj-Napoca, Clădirea C-D The Office, Bulevardul 21 

Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Poștal 400604, cod TVA RO 7745470, număr de înregistrare la 

Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO29RNCB0482026029880023 deschis la Banca Comerciala Romana, 

denumită în continuare „Organizator”. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. 

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Prezentul Regulament si eventualele acte 

adiţionale la acesta vor fi disponibile în vederea consultării de către participanţi pe site-ul web al Organizatorului 

www.molromania.ro precum și în format fizic, în statiile MOL din Romania participante la campanie, menționate în  Anexa 1 a 

prezentului Regulament. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va aduce la cunoştinţa 

publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora in vigoare, prin publicare pe site-ul www.molromania.ro precum şi în 

format fizic, în statiile MOL din Romania participante la campanie, menționate în  Anexa 1 a prezentului regulament. Campania este 

organizată cu suportul următorilor parteneri: 

- S.C. TACT S.R.L., sediu social: Aleea Negoiu, nr. 4/30, Cluj-Napoca, punct de lucru: str. Patriciu Barbu, nr. 13, Cluj-Napoca, C.I.F. 

: RO15881952, Nr. ord. Registru Com.: J12/3129/2503 

- Mediapost HIT MAIL cu sediul în Str. Siriului nr. 42-46, etaj 3, sect. 1 - Bucureşti, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/ 8295/2000. 

- S.C. Sunshine Digital Communication, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/465/19.02.2014, RO 31206001, cu 

sediul în Str. Lucian Blaga 21, Otopeni, Ilfov 

Participarea la aceasta campanie promoţională implică acordul, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a prezentului Regulament 

de către toţi participanţii la Campanie. 

 

Art. 2 ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI    

Campania „Alege calitatea germana si bucura-te de premii!” este organizată şi se desfăşoară în statiile MOL din România cu 

spalatorii auto automate si manuale menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul 

de a aduce modificări listei de statii din Anexa 1 pe parcursul campaniei, modificările urmând a fi comunicate clienţilor pe 

www.molromania.ro si respectiv în statiile MOL din România participante la campanie. 

Regulamentul Campaniei precum si informaţii suplimentare despre campanie pot fi obţinute NON STOP sunând la linia verde MOL 

0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, pe www.molromania.ro sau în statiile MOL din România participante la campanie. 

 

Art. 3.PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

Campania „Alege calitatea germana si bucura-te de premii!” va începe la data de 26 aprilie 2021, ora 00:00:00 şi se va încheia 

la data de 04 iulie 2021, ora 23:59:59. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica durata campaniei, modificările urmând a fi 

comunicate clienţilor pe www.molromania.ro şi respectiv în statiile MOL din România participante la campanie. 

Art. 4  PRODUSE PARTICIPANTE  

Produsele participante la această campanie sunt serviciile de spalare auto mentionate in tabelul de mai jos, comercializate în 

statiile MOL din Romania, menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

Programe Spalare Auto Tip program 
Cantitate minima 
pe un bon fiscal 

JETON JET WASH Manual 2  

SPALARE CU JET Manual 2  

SPALARE MANUALA Automat 2  

PROGRAM SPALATORIE BASIC Automat 1  

PROGRAM SPALATORIE EXTRA Automat 1 

PROGRAM SPALATORIE STANDARD Automat 1 

PROGRAM SPALATORIE PREMIUM Automat 1 

PROGRAM SPALATORIE SUPER PREMIUM Automat 1 

 

Modalitatea de plată acceptată este numerar și/ sau card bancar. 

Art. 5 DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit 18 ani până la data de 26 aprilie 2021 si care pe durata 

campaniei achizitioneaza serviciile de spalare auto mentionate in Art.4, respectand cantitatile minime pe acelasi bon fiscal 

mentionate Art..4, în oricare dintre statiile MOL din România menționate în Art.4, achitând contravaloarea acestor servicii cu 

numerar si/sau card bancar. 
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5.2. Pentru a participa la tragerea la sorți de la finalul campaniei pentru cele 3 aspiratoare multifunctionale Karcher WD 3 CAR in 

valoare de 334.4 Lei TVA inclus fiecare, clienții trebuie să  achizitioneze unul dintre serviciile mentionate in Art.4. respectand 

cantitatile minime pe acelasi bon fiscal mentionate in Art.4 si sa utilizeze cardul MultiBonus la aceste tranzactii.   

5.3. Nu pot participa la Campanie: angajaţii Organizatorului, Agenţii si angajatii Agentilor care operează staţiile MOL din Romania 

participante la Campanie, angajatii Agentiilor partenere MOL Romania precum şi rudele și afinii de gradul I și II şi soţul / soţia 

acestora. 

Art. 6  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI ȘI PREMIILE ACORDATE 

6.1. În cadrul acestei campanii Organizatorul oferă următoarele premii clienților care achizitioneaza serviciile de spalare auto 

mentionate in Art.4,  respectand cantitatile minime pe acelasi bon fiscal mentionate in Art.4, în oricare dintre statiile MOL din 

România menționate în Anexa nr. 1, achitând contravaloarea acestor servicii cu numerar si/sau card bancar: 

a. Prin tragere la sorți în sistem informatic, se va acorda, pe loc, un silicon de bord CARMAX NEW CAR 220ML  in valoare 

de 8.74 Lei TVA inclus, asa cum este menționat la art. 8.1. In total, pe toata durata campaniei vor fi acordate 1.000 bucati 

silicon bord CARMAX NEW CAR 220ML. Valoarea totala estimata a acestor premii este de 1.000 x 8.74 Lei = 8740 Lei 

TVA inclus sau 7344.5 Lei + TVA.  

b. Clienții care indeplinesc criteriile de la Art.5 pot beneficia de o reducere de 20% la achizitia unui lichid de spalat parbrizul 

EVOX CITRUS BREEZE 4L. Reducerea se acorda la casa, fata de pretul standard din statia MOL respectiva, daca 

achizitia lichidului de parbriz si a programului / programelor de spalare auto s-a facut pe acelasi bon fiscal.  

c. Clienții care au utilizat cardul MultiBonus valabil, emis de Organizator, la achizitia serviciilor de spalare auto mentionate in 

Art.4, respectand cantitatile minime pe acelasi bon fiscal mentionate in Art.4, vor fi inclusi, automat in tragerea la sorti de 

la finalul campaniei pentru 3 aspiratoare multifunctionale Karcher WD 3 CAR, in valoare de 334.4 Lei TVA inclus fiecare, 

valoare totala1003.2 lei TVA inclus sau 843.02 Lei + TVA. Includerea automata in vederea tragerii la sorti pentru marile 

premii se va face doar daca, in sistemul informatic al MOL Romania, cardul MultiBonus este inregistrat in momentul 

tranzactiei. Daca, in momentul tranzactiei, cardul MultiBonus nu poate fi citit/inregistrat, inscrierea tranzactiilor pentru 

tragerea la sorti nu va fi posibila. 

 

Valoarea totală a premiilor de la punctele 6.1.a. si 6.1.c. este de 9743.2 Lei TVA inclus (sau 8187.6 Lei +TVA), exclusiv 

valoarea discounturilor acordate la vanzarea produselor EVOX CITRUS BREEZE 4L. 

 6.2. Regulamentul Campaniei precum și informaţii suplimentare despre campanie pot fi obţinute NON STOP sunând la 

linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea sau pe www.molromania.ro 

 

Art. 7 CONDITII DE VALIDARE  

Participanţii la campanie trebuie să îndeplinească condiţiile stipulate în art.4, art. 5 şi art. 6. 

Art. 8 TRAGERILE LA SORȚI 

8.1. Pentru premiile mentionate la art. 6.1.a 

Pe tot parcursul campaniei se programează zilnic statiile pentru care  va  fi posibilă câştigarea celor 1,000 de produse silicon de 

bord CARMAX NEW CAR 220ML, fiecare in valoare de 8.74  Lei, TVA inclus. Pe toata durata promotiei, castigatorii vor fi 

desemnati aleator de o aplicatie IT pana la atingerea numarului maxim de premii alocate la o statie. 

 

Mesaje afisate în cazul bonurilor câştigătoare a produsului silicon de bord CARMAX NEW CAR 220ML : 

Mesaj Casa Bon castigator: 

AI CASTIGAT 1 SILICON DE BORD CARMAX! 
 
Mesaj Bon castigator 

FELICITARI!AI CASTIGAT 1 SILICON DE BORD 

CARMAX SI PRIMESTI 20% REDUCERE PENTRU 

EVOX CITRUS BREEZE 4L.FOLOSESTE CARDUL 

MULTIBONUS SI INTRI IN TRAGEREA LA SORTI 

PENTRU 3 ASPIRATOARE AUTO KARCHER. 
 

 
8.2. Pentru premiile menționate in art. 6.1.C. – tragerea la sorti va fi desfășurata prin intermediul agenției S.C. TACT S.R.L. si se va 

organiza de S.C. Mediapost Hit Mail S.A., la sediul acesteia, Str. Siriului nr. 42-46, et. 3, sector 1 București. Tragerea la sorti se va 

desfasura electronic, in prezenta unei comisii formate din reprezentanți ai Organizatorului si SC Mediapost Hit Mail SA si va fi 

asistata de un Notar Public, in data de  8 iulie  2021. 

 

Tragerea la sorti presupune folosirea unui program cu distribuție aleatorie care va selecta tranzacțiile efectuate in perioada 

campaniei, in condițiile prevăzute in Art.6.1.c, folosind o baza de date ce conține toate intrările in campanie care respecta 

mecanismul specificat in art 6.1.c. În cadrul tragerii la sorţi se vor extrage 3 castigatori si 5 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul 

în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, tranzactia nu poate fi identificata in sistemul informatic MOL Romania 

sau MOL Romania nu poate lua legătura cu Participantul extras câştigător în termenul stabilit în prezentul Regulament din cauza 

datelor de contact lipsa sau furnizate eronat la inregistrarea in programul MultiBonus sau din cauza unei lipse de raspuns din 

partea acestuia la datele de contact furnizate sau clientul nu mai detine bonul fiscal sau se observa taieturi, stersaturi, corecturi 
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aduse bonului fiscal sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial 

al Campaniei sau clientul nu doreste sa intre in posesia premiului. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost 

extrase. 

În cazul în care, pentru premiile rămase neacordate, câştigătorii desemnați şi rezervele corespunzătoare nu pot fi contactaţi sau nu 

îndeplinesc condiţiile de validitate menţionate la Art. 7, premiile rămase neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului. 

Organizatorul își rezerva dreptul de a încerca să contacteze câștigătorul de maximum 3 (trei) ori, după care va considera ca datele 

de contact sunt invalide si va trece la rezervele extrase conform regulamentului. Vor fi maximum 2 (doua) încercări de a contacta 

fiecare rezervă. 

Publicarea numelor câştigătorilor şi  a rezervelor se va face pe site-ul www.molromania.ro în termen de maximum 4 zile lucrătoare 

de la data extragerii. 

După expirarea unui termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorului pe www.molromania.ro conform celor 

de mai sus, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.  

Organizatorul va contacta câștigătorii premiilor sau rezervele corespunzatoare la numărul de telefon sau pe adresa de email 

declarate de aceştia la inscrierea  in programul de loialitate MultiBonus. 

La rândul lor, câştigătorii vor avea posibilitatea să-şi revendice premiul  contactând  MOL România Petroleum Products SRL la linia 

verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, prin e-mail la contact@molromania.ro sau printr-o solicitare scrisă 

făcută la sediul Operatorului, Cluj-Napoca, Cladirea C-D The Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera 

C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604 România in termen de 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului/ 

castigatorilor, inclusiv. 

 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a suspenda sau de a prelungi aceasta campanie in orice moment urmand a anunța 

publicul prin intermediul site-ului www.molromania.ro in cazul in care apar evenimente de forta majora sau din alte cauze 

independenta de vointa sa, fara a putea fi tinut responsabil. Pentru evitarea oricărui dubiu, măsurile adoptate de autoritățile 

competente pentru a limita răspândirea virusului Sars-Cov-2, cu impact asupra executarii obligatiilor din prezentul Regulament, nu 

vor fi considerate ca fiind cazuri de forta majora. 

In cazul in care Organizatorul sau partenerii acestuia nu vor putea să furnizeze serviciile din cauza măsurilor pentru reducerea 

riscului de răspândire a virusului Sars-Cov-2 care ar putea afecta buna desfasurare a acestei campanii (cum ar fi eventuale 

restrictii de circulatie sau inchidere a statiilor MOL din Romania participante la campanie, inchiderea birourilor notariale etc), vor 

anunța publicul prin intermediul site-ului www.molromania.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei, 

modificările urmând a fi comunicate clienţilor pe www.molromania.ro şi respectiv în statiile MOL din România participante la 

campanie. 

 
Art. 9. ACORDAREA PREMIILOR 

9.a.Pentru premiile menționate la art. 6.1.a. clienții câștigători pot intra pe loc în posesia premiului constând într-un silicon de bord 

CARMAX NEW CAR 220ML in valoare de 8.74  Lei TVA inclus. Se va întocmi un tabel de catre reprezentantii Organizatorului MOL 

România Petroleum Products S.R.L., ce va conţine ID tranzactie,  data tranzactiei,  numele, prenumele si semnatura castigatorului  

9.b. Reducerile mentionate la art. 6.1.b vor fi acordate la casa se marcat clientilor care achizitioneaza pe acelasi bon fiscal  servicii 

de spalare auto conform mentiunilor din Art.4 si un produs EVOX CITRUS BREEZE 4L, achitând contravaloarea acestor servicii cu 

numerar si/sau card bancar. 

9.c. Pentru premiile menționate la art. 6.1.c., câștigătorii celor 3 aspiratoare multifunctionale Karcher WD 3 CAR in valoare de  

334.4 Lei TVA inclus fiecare, după ce vor fi validati, respectiv identificati pe baza datelor personale transmise si prin prezentarea 

bonului fiscal cu detaliile tranzacției câștigătoare, se vor prezenta la statia MOL aleasa de catre ei, în vederea îndeplinirii 

formalităţilor privind dobândirea proprietăţii asupra aspiratorului multifunctional Karcher WD 3 CAR in valoare de  334.4 Lei TVA 

inclus. Se va întocmi un Proces-Verbal între Castigatorul premiului şi reprezentantul Organizatorului MOL România Petroleum 

Products SRL, în două exemplare, proces-verbal ce va conţine numele şi prenumele persoanei câştigătoare, serie card 

MultiBonus, ID TRX al  bonului desemnat ca fiind câştigător, copie bon, precum şi premiul acordat, însemnând 1 Aspirator 

multifunctional Karcher WD 3 CAR in valoare de  334.4 Lei TVA inclus. 

 

Art. 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării (“Date Personale”). Operatorul MOL România prelucrează 

urmatoarele date cu caracter personal comunicate de client: 

1. La preluarea premiului constând într-un silicon de bord CARMAX NEW CAR 220ML prin semnarea in tabelul de predare-

primire premiu: ID tranzactie,  data tranzactiei,  numele, prenumele si semnatura castigatorului (in cazul castigatorilor 

premiului de la 6.1.a); 

2. La identificarea tranzactiilor eligibile pentru participarea in tragerea la sorti pentru 3 aspiratoare Karcher: serie card 

MultiBonus, ID TRX, continut cos de cumparaturi produse participante in promotie; 

3. La contactarea potentialilor castigatori ai celor 3 aspiratoare Karcher conform listei de castigatori si rezerve extrasa: 

numele şi prenumele persoanei câştigătoare, numarul de telefon si/sau adresa de email – date furnizate la inscrierea in 

programul MultiBonus. 

4. La predarea premiilor constand in 3 aspiratoare Karcher: numele şi prenumele persoanei câştigătoare, serie card 

MultiBonus, ID TRX al  bonului desemnat ca fiind câştigător, copie bon. 

 

Temeiul juridic și scopul prelucrării Datelor Personale. MOL România prelucrează datele personale în scopul înscrierii în Concurs, 

în scopul validării și anunțării câștigătorilor și în scopul identificării câștigătorilor în vederea predării premiilor câștigate în cadrul 
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Concursului. Temeiul legal al prelucrarii este reprezentat de necesitatea executarii contractului, respectiv a acestui Regulament. 

 

Conform art. 42 alin.2 din Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările ulterioare, organizatorul are obligaţia de a publica numele câştigătorilor extragerii finale şi premiile acordate (temeiul 

prelucrarii este reprezentat de indeplinirea obligatiei legale pe care o are operatorul). Publicarea acestor date se va realiza prin 

afişare pe website-ul www.molromania.ro.  

 

Termen de retenție. Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor 

menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Datele Personale ale participantilor necastigatori vor fi stocate 

timp de 60 de zile de la incheierea concursului. Datele Personale ale castigatorilor vor fi stocate conform legialtiei financiar-

contabile. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale 

necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, 

Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.  

 

Drepturile participanților privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:  

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL 

România;  

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România  prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirma tiv, 

acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.  

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau 

completarea Datelor Personale care sunt incomplete.  

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru 

prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost 

prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.  

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; (ii) 

Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) 

MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 

în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL 

România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.  

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice 

permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se efectuează prin 

mijloace automate.  

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare 

automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care 

vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro (ii) 

prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL 

România, la recepție.  

După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen 

de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se 

seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de  o 

lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.  

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 

010336, Bucuresti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.  

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: 

datepersonale@molromania.ro. Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă pe website-ul 

nostru www.molromania.ro.  

 

Art. 11. TAXE 

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în 

conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu 

acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

 

Participanţilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor 

normale de desfăşurare a campaniei (cum ar fi tarifele normale stabilite de Poşta Română în cazul solicitării Regulamentului, 

cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, tarifele percepute 

la infoline 021/204.85.26 - număr cu tarif normal - şi/sau la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice reţea, 

numere la care participanţii pot cere NON STOP informaţii cu privire la campanie). 

 

Art. 12. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR 

Numele câştigătorilor celor 3 aspiratoare multifunctionale Karcher WD 3 CAR in valoare de 334.4 Lei TVA inclus fiecare, vor fi 

http://www.molromania.ro/
../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q40QZL6G/datepersonale@molromania.ro
../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q40QZL6G/anspdcp@dataprotection.ro
../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q40QZL6G/datepersonale@molromania.ro
../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q40QZL6G/www.molromania.ro
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publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

cu modificările ulterioare. 

Publicarea numelor câștigătorilor prezentei Campanii se va efectua prin afişare pe site-ul  www.molromania.ro in termen de 

maximum 4 zile lucrătoare de la data extragerii așa cum este ea comunicată mai sus, in art. 8.2. Câştigătorii vor fi contactati de 

Organizator şi prin e-mail si/sau telefon, la datele de contact oferite în momentul înscrierii in programul MultiBonus.  

 

Art. 13. FORŢĂ MAJORĂ  

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către 

Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, 

inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecţiune a 

software-ului utilizat în vederea desemnării câştigătorilor, care îl face total sau parţial inutilizabil, definitiv sau pentru o perioadă de 

timp, o defecţiune a reţelei de informatică utilizate, care o face total sau parţial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp 

etc. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea Campaniei conform condiţiilor prevăzute în prezentul 

Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.  

 

Art. 14. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe 

cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti  

 

Art. 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

Regulamentul oficial al campaniei „Alege calitatea germana si bucura-te de premii!” va fi publicat pe site-ul www.molromania.ro 

începând cu data de 26 aprilie 2021, şi va fi disponibil în mod gratuit NON STOP oricărui solicitant în statiile MOL din Romania, 

participante la campanie (vezi Anexa 1 la prezentul Regulament), la linia verde MOL 0800 800 665, apel gratuit valabil din orice 

reţea sau prin e-mail la contact@molromania.ro 

 

Art. 16.  INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate înceta în urmatoarele situaţii: 

-  împlinirea termenului pentru care a fost anunţată campania; 

- apariţiei unui eveniment ce constituie fortă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa 

sa, de a continua prezenta Campanie 

 

 

Art. 17. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a fost semnat într-un singur exemplar original, 

astăzi 21.04.2021, de către Notarul Public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///robuchfs02/Departments/Retail/SalesMarketing/Marketing/2021/Car%20wash/Spring%20Car%20wash%20promo/Regulamente/www.molromania.ro%20
file://///robuchfs02/Departments/Retail/SalesMarketing/Marketing/2021/Car%20wash/Spring%20Car%20wash%20promo/Regulamente/www.molromania.ro%20
../../ahutanu/AppData/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NVMFHSR8/contact@molromania.ro
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Anexa nr. 1 

Lista statiilor MOL cu spalatorii auto participante la campanie: 

Statie MOL Adresa Oras Judet Tip spalatorie auto 

Alba Iulia Clujului Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 4 Alba Iulia Alba Spalatorie automata 

Arad 1 Iuliu Maniu Str. I. MANIU nr. 56-62 Arad  Arad Spalatorie automata 

Baia Mare 1 Bd. Bucuresti Bdul. BUCURESTI NR. 40 A  Baia Mare Maramures Spalatorie manuala 

Baia Mare 2 Vasile Alecsandri Str. Vasile Alecsandri FN Baia Mare  Maramures Spalatorie automata 

Braila Calea Calarasilor Calea Calarasilor-Aleea Mecanizatorilor Braila Braila Spalatorie manuala 

Brasov 2 Cristianului Sos.Cristianului nr.8A Brasov  Brasov Spalatorie automata 

Brasov 1 Calea Bucuresti CALEA BUCURESTI 101 Brasov  Brasov Spalatorie automata 

Brasov 3 Grivitei Bd. Grivitei nr. 2A Brasov  Brasov Spalatorie automata 

Bucuresti Iuliu Maniu bdul Iuliu Maniu nr. 15B, sector 6 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti Turnu Magurele Str. Turnu Magurele nr. 110-114, sect. 4 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti - Timpuri Noi Calea Vacaresti, Nr. 132 - 134, Sector 4 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti - Muncii B-dul Decebal, Nr. 23, Sector 3 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti - Barbu Vacarescu 2 Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti Fundeni Sos. Fundeni nr 161, sector 2 Bucuresti Bucuresti Spalatorie manuala 

Bucuresti - Colentina 2 Soseaua Colentina, Nr. 258 - 260, Sector 2 Bucuresti Bucuresti Spalatorie manuala 

Bucuresti Giurgiului Sos.Giurgiului nr.200, sect.4 Bucuresti Bucuresti Spalatorie manuala 

Bucuresti - Rahova Strada Progresului, Nr. 154, Sector 5 Bucuresti Bucuresti Spalatorie manuala 

Bucuresti Ramnicu Valcea Bucuresti, str. Rm.Valcea 12, sector 3 Bucuresti  Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti Postavarul Str .Postavarul nr. 24-42 ,sector 3  Bucuresti  Bucuresti Spalatorie automata 

Buzau 2 -Maracineni DN 2, KM. 116+300, Comuna Maracineni Buzau Buzau Spalatorie manuala 

Cluj-Napoca 1 Observatorului Str. Observatorului 76- 78 Cluj Napoca Cluj Spalatorie manuala 

Cluj-Napoca 2 Dorobantilor Str. Dorobantilor nr. 58-60, Cluj - Napoca Cluj-Napoca  Cluj Spalatorie automata 

Constanta 1 Mangaliei Str. Mangaliei fn Constanta Constanta Spalatorie automata 

Constanta 4 - Dezrobirii Str. Dezrobirii, Nr. 82B Constanta Constanta Spalatorie manuala 

Craiova 5 - Decebal Strada Decebal, Nr. 17 Craiova Dolj Spalatorie manuala 

Craiova 2 Decebal Bdul Decebal nr. 25A Craiova  Dolj Spalatorie manuala 

Deva Zarandului CALEA ZARANDULUI FN Deva Hunedoara Spalatorie manuala 

Galati 1 Teodor Neculuta Str. THEODOR NECULUTA nr. 24 Galati  Galati Spalatorie automata 

Hunedoara 2 - Avram Iancu Str. Avram Iancu, nr. 20 Hunedoara Hunedoara Spalatorie manuala 

Lugoj Semenicului Str. Semenicului, Lugoj Lugoj Timis Spalatorie automata 

Miercurea Ciuc Brasovului Str. Brasovului Miercurea Ciuc Harghita Spalatorie automata 

Odorheiu Secuiesc Beclean Str. BECLEAN nr. 14 Odorheiu 

Secuiesc 

Harghita Spalatorie automata 

Oradea 2 Decebal Bulevardul Decebal nr. 51 Oradea  Bihor Spalatorie manuala 

Bucuresti - Caramfil Strada Nicolae Caramfil, Nr. 76 - 80, Sector 1 Bucuresti Bucuresti Spalatorie automata 

Bucuresti Otopeni 3 - 

Bucurestilor 

Calea Bucurestilor, Nr.224D Otopeni Ilfov Spalatorie manuala 

Petrosani 1 - Aviatorilor Str.  Aviatorilor, Nr. FN Petrosani Hunedoara Spalatorie manuala 

Pitesti 2 - Balcescu 85 Bdul. Nicolae Balcescu, Nr. 85 Pitesti Arges Spalatorie manuala 

Pitesti 5 - Republicii Str. Republicii, Nr. 220 Pitesti Arges Spalatorie manuala 

Ploiesti 2 - Strandului Str. Strandului nr. 42 Ploiesti Prahova Spalatorie manuala 

Resita 1 Republicii Intersectia DN 58B -Bdul Republicii Resita  Caras -

Severin 

Spalatorie automata 

Satu Mare 1 Henri Coanda Str. Henri Coanda FN Satu Mare  Satu Mare Spalatorie automata 

Sfantu Gheorghe 1 Decembrie Bdul 1 DECEMBRIE 1918, FN Sf. Gheorghe Covasna Spalatorie automata 

Sibiu 1 Alba Iulia soseaua Alba Iulia nr. 10 Sibiu Sibiu Spalatorie automata 

Targoviste 1 str. Mihai Bravu, nr. 1 Targoviste Dambovita Spalatorie manuala 

Targu Jiu 2 - Teodoroiu Bdul Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88A Targu Jiu Gorj Spalatorie manuala 
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Targu Mures 1 Gheorghe Doja str. Gheorghe Doja nr. 76 Tg Mures Mures Spalatorie automata 

Timisoara 1 Liviu Rebreanu Timisoara, Bdul Iosif Bulbuca nr. 9 Timisoara  Timis Spalatorie automata 

 

 

Anexa 2: Specificatii tehnice Aspirator multifunctional Karcher WD 3 CAR, Aspirare umeda si uscata, 17 l, Furtun 2 m, 

1000 W 

 

Specificatii tehnice   
Puterea efectivă de aspirație * (Watt de aer) 200 

Putere (W) 1000 

Capacitatea containerului (l) 17 

Material container Plastic 

Power cable (m) 4 

ID accesoriu standard (mm) 35 

Tip curent (V / Hz ) 220 - 240 / 50 - 60 

Greutate fără accesorii (kg) 5,5 

Greutate incl. ambalaj (kg) 8,1 

Dimensiuni (L × W × H) (mm) 388 x 340 x 503 

 


