
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Câștigă combustibil pentru un an* cu Mobil 1™ - 2016

Următorul Regulament se aplică campaniei promoționale „Câștigă combustibil pentru un an* cu 
Mobil 1™ - 2016”.

1.   Organizatorul concursului și partea care oferă Premiul este SC STAR LUBRICANTS SRL, 
având următoarele date de identificare Nr. Reg. Com. J12/1984/2002 și CIF Ro14938236 și adresa 
Str. Traian Vuia, nr.89, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, prelucrare de date cu 
caracter personal conform notificarii A.N.P.D.C.P. nr. 3893 („Organizator”).

2.   Informații despre înscriere și premii se regăsesc în acest regulament. Participarea în aceast 
concurs este considerată acceptarea acestui regulament ca fiind final și în completarea termenilor de
utilizare ai Website-ului. În caz de neconcordanță între acest Regulament și orice material 
promoțional, de promovare, publicitar sau orice alt material relaționat de sau în legătura cu 
Concursul, acest regulament se vor aplica.

3. Concursul este organizat pe teritoriul României din data de 01.07.2016 până în data de 
31.08.2016 ora 23:59 pe website-ul www.starlubricants.ro.

4.   Concursul este deschisă doar cetățenilor români și rezidenților legali (ambelor categorii) care 
locuiesc în România, în vârstă de 18 ani sau mai mult („Participanți”). Nici un angajat al 
Promoterului, Exxon Mobil Corporation și/sau partenerii, agenții și/sau nici o altă persoană afiliată 
Concursului nu pot participa. Participanții se pot înscrie în Concurs doar pe ei însuși și pot participa 
doar o dată. Este permisă doar o înscriere per adresă de mail.

5. Pentru a putea participa la concurs este necesară achiziția unui oricare produs comercializat de 
SC STAR LUBRICANTS SRL dintre

• Mobil 1 New Life™ 0W-40, 
• Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, 
• Mobil 1™ Peak Life 5W-50, 
• Mobil 1™ Advanced Fuel Economy 0W-20, 
• Mobil 1™ ESP 0W-40 sau 
• Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30, 

la flacon de 1L sau 4L, în oricare dintre locațiile participante:
• Auchan, 
• Socar, 
• Selgros, 
• Carrefour, 
• Centru Mobil 1
• eMag. 

Participanții trebuie să completeze formularul online ("Formular"). Participanții trebuie să fie 
majori din punct de vedere legal la data începerii concursului. Participanților li se va solicita să 
completeze numele, prenumele, adresa de mail, locatia unde a realizat achizitia, produsul 
achiziţionat şi data achiziţiei și să răspundă întrebării "descrie călătoria de vis în care ar merge dacă 
ar fi să câștige concursul." și să apese butonul înscrie. După ce sunt realizați toți pașii prezentați mai
sus, Participantul va fi înscris și va avea o șansă să câștige Premiul. În eventualitatea câștigării 
Premiului, se va realiza o validare a câștigătorului prin prezentarea bonului în original, așadar, 
păstrarea bonului doveditor al achiziției este obligatorie.

http://www.starlubricants.ro/


6. Organizatorul va extrage câștigătorul Premiului cu ajutorul instrumentului List Randomizer pus 
la dispoziție de site-ul random.org . Se vor extrage un câștigător și cinci rezerve. Extragerea 
căștigătorului va fi automată, finală și nu poate fi contestată.

7. Premiul Concursului este un card pre-plătit în valoare de echivalentul în lei a 2.000 Euro 
(„Premiu”), care poate fi folosit de către Participant pentru a plăti costul carburantului.
Valoarea premiului (echivalentul în lei a 2.000 Euro) a fost stabilită în funcție de consumul mediu 
de carburant al unei persoane care parcurge 16.000 kilometri per an cu un consum mediu de 8 litri / 
100 kilometri.

8. Organizatorul Concursului își asumă toate responsabilitățile cu privire la plata taxelor și 
impozitelor aferente Concursului și Premiului, conform legislației în vigoare.

9. Nu există alternative în bani sau sub altă formă pentru premiul acordat, iar Regulamentul este ne-
negociabil. Organizatorul își rezervă dreptul de a (i) modifica, șterge sau îmbunătăți oricare dintre 
punctele prezentului regulament al acestui Concurs sau (ii) să înlocuiască premiul cu un altul de 
valoare și caracteristici similare, în orice moment de timp, fără răspundere față de orice persoană și 
aducând la cunoștiință modificările prin modalitățile prevăzute în regulament. Toate deciziile luate 
de Organizator în legătură cu aceast Concurs sau în eventualitatea oricărei dispute sunt finale, 
conclusive și ne-negociabile. Premiul nu este transferabil. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
anula Concursul în orice moment de timp dacă apar suspiciuni de fraudă. Pentru evitarea oricărui 
dubiu, anularea, încheierea sau suspendarea acestui Concurs de către Organizator, nu se acordă 
niciunei părți dreptul la orice pretenție sau despăgubire din partea Organizatorului pentru orice sau 
toate daunele suferite ori suportate de respectiva parte ca rezultat direct sau indirect al actului de 
anulare, încheiere sau suspendare a Concursului.

10. Participantul este obligat să se asigure că datele oferite în Formular sunt corecte, actualizate și 
că, în caz de schimbare a acestor date, Participantul va oferi Organizatorului date actualizate în cel 
mai scurt timp. Participantul recunoaște în mod automat că lipsa de date reale sau actualizate poate 
duce la imposibilitatea Organizatorului de a-și respecta îndatoririle conform Regulamentului, între 
care se află și informarea Câștigătorului. Participantul care va fi ales drept câștigător al 
Concursului va fi informat prin email și telefon în data de 13.09.2016. În cazul în care 
Participantul nu poate valida înscrierea sa în concurs prin prezentarea bonului/facturi în original 
acesta va fi descalificat și conform Regulamentului Organizatorul va acorda Premiul primei rezerve 
extrase, ș.a.m.d. De asemenea dacă Participantul va informa Organizatorul că se află în 
imposibilitatea de a utiliza Premiul și va renunța la acesta, conform Regulamentului Organizatorul 
va acorda Premiul primei rezerve extrase, ș.a.m.d.

11. Premiul va fi livrat Câștigătorului prin Curier la adresa oferită de acesta (câștigător) în 
momentul validării și confirmării înscrierii în Concurs.

12. Orice comunicare între Participant și Organizator în cadrul Concursului se va realiza prin e-
mail, folosind formularul de contact disponibil pe website-ul Organizatorului la adresa 
www.starlubricants.ro/contactati-ne . Decizia Organizatorului referitoare la orice solicitare sau 
dispută este definitivă și nu se va mai permite corespondență ulterioară pe subiect.

13. Numele câștigătorului Premiului va fi disponibil public pe website-ul Organizatorului la adresa 
www.starlubricants.ro.

14. Înscriindu-se în acest Concurs și trimițând numele și adresa de email Organizatorului, 
Participantul își dă consimțământul că datele acestuia vor fi transferate de Organizator între diverse 

http://www.starlubricants.ro/
http://www.starlubricants.ro/contactati-ne


divizii și companii afiliate. Organizatorul va folosi informațiile colectate doar cu scopul informării 
asupra Concursului și cu scop de marketing direct, dacă Participantul a optat să primească 
informării viitoare bifând căsuța din Formular. Organizatorul de asemenea va folosi informațiile 
oferite transmise de Participant pentru a anunța în mod public câștigătorul, adică în scop publicitar.

15. Procesarea datelor personale ale Participanților se va face în corespondență cu prevederile legale
în vigoare privind prelucrarea de date cu caracter personal, conform notificării A.N.P.D.C.P. nr. 
3893.

16. Acest Regulament este în concordanță și se supune legislației în vigoare din România.

Organizator: SC STAR LUBRICANTS SRL, Nr. Reg. Com. J12/1984/2002 și CIF Ro14938236 și 
adresa Str. Traian Vuia, nr.89, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, prelucrare de date cu 
caracter personal conform notificarii A.N.P.D.C.P. nr. 3893.

©2016 Exxon Mobil Corporation. Logo-urile Mobil™, Mobil 1™ și Mobil Super™ sunt mărci 
înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau a uneia dintre sucursalele acesteia.

Imaginile folosite în toate materialele de promvoare sunt doar cu scop de ilustrare. 
Pentru mai multe informații vizitați www.mobil1.com


