
REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARĂ 

 

Participă pentru o șansă la o mașină cu Mobil 1™ 

Regulament pentru promoția ExxonMobil "Șansă la o mașină cu Mobil 1™” 

Organizată de ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

În perioada 01.09.2018 – 31.10.2018 

 

În conformitate cu prezentul Regulament, pe durata perioadei promoționale, pentru fiecare achiziție 
de 4L de ulei Mobil 1 efectuată în locațiile participante, primiți o șansă la a câștiga o mașină (“Premiul”). 

1. Organizatorul și Controlorul de Date al concursului și partea care promite acordarea premiului este 
ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA. Procesatorul de date, care desfășoară anumite activități 
în numele controlorului de date, este KHWS Limited (str. 27 St John’s Lane, Londra, Anglia). 
Furnizorul de servicii, care oferă platforma pentru promovare și notifică câștigătorul, este Star 
Lubricants SRL (str. Traian Vuia nr.89, Cluj-Napoca, România). Un participant este un utilizator final, 
cu excepția celor prevăzute în Regulament, punctul 5. 

2. Achizițiile de 4L de ulei Mobil 1 efectuate în locațiile participante, trebuie efectuate între 1 
septembrie 2018 ora 00:01 (BST) și 31 octombrie 2018 ora 23:59 (BST) ("Perioada Concursului"). 
Orice achiziție efectuată în afara perioadei concursului nu va fi acceptată. Promoția este organizată 
și desfășurată pe întreg teritoriul României. 

3. Pentru a participa la Concurs, Participanții trebuie să completeze un formular online ("Formular") 
disponibil pe site-ul mobil.co/castiga-cu-Mobil1 (se va opera o redirecţionare automată către 
serverele Exxon Mobil, pe care se vor stoca datele furnizate de către participantul la Concurs), 
parcurgând următorii pași: încarcă o chitanță/bonul fiscal (pentru produs Mobil 1 și emisă/emis în 
perioada concursului - pentru validare în caz de câștig) care să dovedească achiziția a 4L de ulei 
Mobil 1 într-una dintre locațiile participante, să completeze cu datele personale (nume, prenume, 
adresa de e-mail, număr de telefon) și să transmită formularul, prin apăsarea butonului "Trimite", 
în perioada Concursului. 

4. La acest Concurs pot participa doar persoanele fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul României, cu 
vârsta de minimum 18 ani împliniți la data începerii concursului.  

5. Concursul este adresat doar "Participanților" care sunt clienți finali. Nu sunt permise participări ale: 
revânzătorilor, distribuitorilor, angajaților din service-urile participante, persoanelor implicate 
profesional în organizarea Concursului, agenților de vânzări, ale unor terțe părți sau participări în 
masă. La Concurs nu pot participa angajaţii Organizatorului şi/sau membrii familiilor acestora până  
la gradul 3 de rudenie inclusiv, precum şi alte persoane asociate concursului.  

6. Premiul este un autoturism Lexus Hybrid CT200h în valoare € 28,130 (cu TVA inclus). Culoarea 
mașinii folosite pe materialele publicitare poate fi diferită de cea a premiului înmânat. Câștigătorul 
este responsabil de asigurarea mașinii. Specificaţiile premiului  sunt cuprinse în anexa. Toate 
obligaţiile de natură fiscală aferente premiului, se vor plăti de către organizator, în conformitate cu 
prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiului. După predarea premiului, vor fi 
puse la dispoziția câștigătorului toate documentele pentru a intra în posesia autoturismului. 



Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul 
acordat câştigătorului în conformitate cu prevederile Codului Fiscal art.110 alin (1) din  Legea nr. 
227/2015. 

7. Participanții vor fi responsabili de toate costurile și cheltuielile obligatorii și necesare care nu sunt 
specificate în prezentul Regulament. 

8. Nu există o alternativă în numerar pentru premiul oferit. Dacă, din orice motiv, Premiul nu este 
disponibil, ExxonMobil își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu unul de valoare echivalentă. 
Premiul nu este transferabil, nu poate fi modificat, nu este rambursabil și nu poate fi schimbat. 

9. Participantul este obligat să se asigure că datele oferite prin intermediul Formularului sunt corecte, 
adevărate și de actualitate. Dacă survin modificări în datele oferite, Participantul trebuie să 
informeze Organizatorul în timp util pentru a actualiza datele. Toţi participanţii vor fi centralizaţi  
într-un sistem electronic, urmând să participe la tragerea la sorti, ce va avea loc după finalizarea 
campaniei. Participanţii trebuie să păstreze chitanţele sau bonurile fiscale în original, 
nedeteriorate, necesare pentru validare, sub sancțiunea invalidării câștigului. Participantul nu 
poate să se înscrie cu aceiași chitanță/bon fiscal de mai multe ori. Desemnarea câştigătorului va fi 
efectuată electronic, pe baza unui program informatic, care va alege chitanța/bonul câștigător 
dintre înscrierile efectuate in mod valabil. Tragerea la sorţi se va efectua în prezenţă unei comisii 
formată dintr-un reprezentant al agenţiei KHWS, un notar, precum şi un consultant tehnic, 
denumită în continuare "Comisia". Tragerea la sorţi va avea loc la sediul agenţiei KHWS. 
Participantul care va fi ales ca și câștigător pentru acest Concurs va fi notificat prin telefon și 
corespondență electronică (e-mail) până în data de 20 Noiembrie 2018, dar şi prin publicarea 
acestuia pe website-ul furnizorului de servicii care oferă platforma de promovare. Câștigătorul va 
avea la dispoziție 48 de ore pentru a confirma înscrierea și a oferi informațiile solicitate pentru 
validare, înainte ca un alt câștigător să fie selectat. Numele câştigătorului şi premiul acordat se va 
publica pe site-ul: mobil.co/castiga-cu-Mobil1. 

10. Mașina va fi livrată câștigătorului la cea mai apropiată reprezentanță Lexus. Reclamațiile referitoare 
la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi 
luate în considerare de către Organizator. 

11. În limita maximă permisă de lege, Organizatorul nu va fi tras la răspundere cu privire la orice 
neajunsuri, răniri sau accidentări care pot apărea în timpul procedurii de revendicare a Premiului 
pentru acest Concurs. 

12. Numele câștigătorului pot fi folosite în scopuri publicitare. Dacă câștigătorul premiului, nu dorește 
din diverse motive să fie prezentat oficial drept câștigătorul concursului, acesta trebuie să notifice 
în scris Organizatorul. 

13. Plângerile legate de Concurs pot fi transmise în scris, prin scrisoare recomandată la adresa 
Organizatorului indicată la punctul 18 de mai jos, cu subiectul "Plângere - PVL Câștigă o mașină". 
Orice plângere trebuie să conțină numele și adresa Participantului și motivul plângerii. Decizia 
Organizatorului cu privire la orice fel de plângere primită este definitivă, obligatorie, conclusivă și 
fără drept de apel. 

14. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament al Concursului în 
limitele permise de legislația în vigoare, în special în limitele legislaţiei privind protecţia 
cosnumatorului. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit pe         
site-ul: https://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Regulament-Masina.pdf, sau 
la telefon: 0753 115 844. Participantul va fi informat despre orice schimbări în prezentul 
Regulament, printr-un anunț pe site-ul Promoţiei. 

15. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula la propria discreție înscrieri care nu îndeplinesc în 
totalitate condițiile prevăzute în prezentul Regulament și care drept urmare sunt considerate 
neconforme. 

https://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Regulament-Masina.pdf


16. Organizatorul va avea dreptul, unde este necesar, să ia măsuri rezonabile pentru a se proteja pe 
sine sau orice altă persoană implicată în Concurs de înscrieri frauduloase sau invalide, inclusiv dar 
fără a se limita la, solicitarea de informații adiționale pentru a verifica achiziția, identitatea, vârsta 
sau alte informații relevante despre un Participant. Această procedură poate implica împărtășirea 
informațiilor obținute de către Organizator cu terțe părți.  

17. Toate înscrierile trebuie realizate de către Participanți. Înscrierile în masă realizate de către 
comercianți, grupuri de consumatori sau terțe părți nu vor fi acceptate. Înscrierile incomplete sau 
ilegale, realizate prin script-uri macro sau orice alte mijloace automatizate (incluzând sisteme care 
pot fi programate pentru a realiza înscrieri), și înscrieri care nu îndeplinesc în totalitate condițiile 
prezentului Regulament vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare. În cazul în care Organizatorul 
constată că un Participant folosește un calculator (sau calculatoare) pentru a frauda acest 
Regulament prin, de exemplu, folosirea de "script-uri", atacuri de tip "brute force", mascarea 
identității prin manipularea adresei de IP, folosirea de alte identități decât cea proprie sau prin orice 
alte mijloace automatizate pentru a crește numărul de înscrieri în Concurs în orice mod care nu este 
în concordanță cu Concursul, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda în orice moment 
drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant prin anularea înscrierilor respectivului 
Participant și anularea oricărui Premiu primit de acesta, fără alte despăgubiri sau plăți. Orice altă 
încercare de fraudă (ca spre exemplu, dar fără a ne limita la acestea, înscrierea participanților care 
dețin același nume de familie și au înscris aceiași chitanță/bon) poate fi considerată tentativă de 
fraudă și se poate solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Promoție, fără ca 
Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil. Organizatorul își rezervă 
dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a promoției pentru a preveni eventuale tentative 
de fraudare. În cazul în care un număr de telefon sau o adresă de e-mail atrage atenția prin numărul 
excesiv de participări, posesorul numărului de telefon sau adresei de e-mail de pe care s-au făcut 
înregistrările va fi contactat și i se va solicita să facă dovada chitanței/bonului. În cazul în care 
participantul refuză să facă dovada chitanțelor/bonurilor pe baza cărora s-a înscris în promoție, 
acestuia i se va bloca accesul în cadrul promoției și i se vor anula participările anterioare. 
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:  
• chitanțe/bonuri deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al 

conținutului; 
• înregistrările online ce conțin o poză ilizibilă a chitanței/bonului înscris în promoție; 
• înregistrările online trimise înafara perioadei promoției menționate mai sus; 
• înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii; 
• existența în stocurile locațiilor participante a produselor participante la promoție 
• nicio eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage 

răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare 
acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate 
care au dus la imposibilitatea identificării unui câștigător; 

• imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit; 
• întârzierea în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzierea în prestarea serviciilor de 

către furnizorii acestuia.  
18. Societatea ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA (cu sediul social în Antwerp, Polderdijkweg, 

B-2030, Belgia) va acționa ca Operator de Date conform G.D.P.R. (identificat în GDPR: 
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI ȘI AL CONSILIULUI EUROPEAN) va fi 
responsabilă de procesarea (personală ori prin operatori împuterniciți de pe teritoriul Uniunii 
Europene) a tuturor datelor cu caracter personal colectate pe durata Concursului. Procesatorul 
de Date va procesa datele personale în numele Operatorului de Date și va folosi informațiile 
personale colectate de la Participant DOAR în scopul administrării Concursului, cu excepția 



cazului în care Participantul și-a exprimat expres consimțământul ca datele sale cu caracter 
personal să fie folosite și în scopuri indicate în Politica de Confidențialitate disponibilă public la 
următoarea adresă de internet: www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Politica-de-
confidentialitate.pdf 

19. . Participantul își poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la folosirea datelor cu 
caracter personal în scris la Operatorul de Date cu Caracter personal. Dacă consimțământul a fost 
obținut printr-un proces de înscriere, Organizatorul poate să informeze Participantul despre 
viitoare concursuri și să îi ofere informații despre produsele Organizatorului sau ale unei alte 
companii asociate acestuia care pot prezenta interes pentru Participant. Participantul atesta ca 
își exprima in mod necondiționat și fără echivoc consimțământul ca Organizatorul sa prelucreze 
datele completate de către participant în scopurile indicate în prezentul Regulament al 
concursului sau în Politica de confidențialitate. 

20. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru: (a) orice eșec legat de primirea înscrierilor 
datorate unor erori de transmisie sau altor condiții care nu țin de Organizator; (b) orice întârziere, 
pierdere sau deteriorare a transmisiilor ori revendicărilor; (c) orice erori sau defecțiuni de 
comunicare sau ale dispozitivelor informatice aferente; (d) orice întreruperi, pierderi sau 
deteriorări cauzate de evenimente care nu țin de Organizator; sau (e) orice eroare de tipar sau 
tipografică din orice material asociat cu Concursul. 

21. Dacă Concursul nu se poate desfășura după cum a fost planificat din motive care includ, dar nu se 
limitează la, manipulare sau intervenții neautorizate, fraudă, defecțiuni tehnice sau orice alte 
cauze care nu țin de Organizator și care astfel afectează sau deranjează administrarea, securitatea, 
corectitudinea, integritatea sau buna desfășurare a Concursului, Organizatorul își rezervă dreptul 
(în baza acestui Regulament și a legislației în vigoare) de a încheia, modifica sau suspenda 
Concursul. 

22. În cazul în care un act, o omisiune, un eveniment sau o circumstanță se află dincolo de controlul 
rezonabil al Organizatorului și împiedică respectarea Regulamentului de către Organizator, 
Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru neîndeplinirea sau întârzierea în a îndeplini 
obligațiile asumate prin prezentul Regulament. 

23. În eventualitatea unor neconcordanțe între aceste Regulament și orice formă de publicitate, 
promovare, reclamă sau orice alt material referitor la sau în legătură cu acest Concurs, prezentul 
Regulament va prevala și va avea întâietate. 

24. Prin înscrierea la acest concurs, fiecare participant atestă că a acceptat și a agreat în mod complet 
prezentul Regulament și, totodată, se obligă să îl respecte. 

25. Toate deciziile luate de Organizator în legătură cu prezentul Concurs sau în eventualitatea unei 
dispute sunt definitive, obligatorii, conclusive și fără drept de apel. 

26. Regulamentul acestei Promoții va fi interpretat și aplicat în baza legislației aflate în vigoare din 
România, iar orice litigii apărute se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu va 
fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul 
Cluj-Napoca. 

©2018 Exxon Mobil Corporation. Mobil 1, Mobil și ExxonMobil sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau 
ale uneia dintre subsidiarele acesteia. 

Drepturile proprietarilor tuturor mărcilor comerciale terțe prezente pe acest site sunt recunoscute. S-au depus toate 
eforturile posibile pentru a verifica exactitatea informațiilor conținute pe acest site. Cu toate acestea ExxonMobil și Star 
Lubricants nu vor fi responsabili pentru orice erori sau omisiuni conținute în acesta. 

Observație privind separarea companiilor: nimic conținut în acest document nu intenționează să suprascrie separația 
corporativă a entităților corporative individuale. Termenii "corporație", "companie", "afiliat", "ExxonMobil", "nostru", "noi" 

http://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Politica-de-confidentialitate.pdf
http://www.starlubricants.ro/static/castiga-cu-mobil1/pdfs/Politica-de-confidentialitate.pdf


și "ei", utilizați aici se pot referi la Exxon Mobil Corporation, la una dintre diviziile sale, la companiile afiliate cu Exxon Mobil 
Corporation sau la una ori mai multe dintre cele de mai sus. 

 

ANEXA 

 

Locaţiile participante:  

• Auchan, 

• Socar, 

• Selgros, 

• Carrefour, 

• Centru Mobil 1 

• eMag. 

*precum si orice alte locaţii care afişează regulamentul si semnele concursului. 

 

Premiul: 

Natura Premiului Cantitate Valoare totala (TVA inclus) 

-Euro- 

Lexus Hybrid CT200h 1 € 28,130 
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