REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Comanda-ti premiul cu GTI TAXI”
I. ORGANIZATOR
1.1 S.C. GTI TAXI LINE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, str.
Turnu Magurele nr. 2-10, et.1, cam.1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/5883/2012,
CUI 30233083, denumita in continuare “Organizator”,
organizeaza Concursul “Comanda-ti premiul cu GTI TAXI”.
1.2 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament
(denumit in continuare “Regulamentul”) potrivit celor mentionate mai jos. Prin inscrierea la
concurs, participantii declara expres ca au citit, au inteles si sunt de acord cu termenii si conditiile
prezentului Regulament.
1.3 Regulamentul va fi facut public pe site-ul www.gtitaxi.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica conceptul si formatul concursului urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai
dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe www.gtitaxi.ro si pe pagina de
Facebook - facebook.com/gti.taxi
II. DURATA CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura in perioada 01.02.2016 – 29.02.2016 (ora 13:00) in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
III. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a) au instalata pe un terminal mobil aplicatia GTI TAXI si utilizeaza aceasta aplicatie;
b) plaseaza minim 3 comenzi / saptamana prin aplicatia GTI TAXI, si onoreaza aceste comenzi
pentru a se califica la extragerea premiilor saptamanale;
c) in perioada 01.02.2016 – 29.02.2016 (ora 13:00) plaseaza minim 15 comenzi si onoreaza aceste
comenzi pentru a se califica la extragerea premiului lunar;
d) au domiciliul/resedinta, chiar temporara, in Romania, in unul dintre urmatoarele orase: Bucuresti,
Arad, Bacau, Baia Mare, Braila, Brasov, Buzau, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Drobeta Turnu
Severin, Focsani, Galati, Iasi, Oradea, Piatra Neamt, Pitesti, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Sibiu,
Suceava, Targu Jiu,TarguMures, Timisoara.
e) respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.
f) au deplina capacitate de folosinta si exercitiu.
3.2 Nu au dreptul sa participe la prezentul concurs urmatoare persoane: angajatii
Organizatorului, sotii si rudele de gradul IV ale acestora (cum ar fi, dara fara a se limita la: copii,
parinti, frati/surori, sot/sotie) si soferii de taxi care au instalata si folosesc aplicatia GTI TAXI
Driver.
IV. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
4.1 Organizatorul demareaza concursul “Comanda-ti premiul prin GTI TAXI”. Concursul se va
desfasura in site-ul www.gtitaxi.ro, unde vor fi postate regulamentul de concurs, lista cu premii si
castigatorii concursului.
4.2 Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa aiba instalata aplicatia GTI TAXI pe un
terminal mobil, sa aiba contul activ in sistem si sa plaseze si sa onoreze numarul minim de comenzi
pentru a se califica la extragerea saptamanala, respectiv extragerea lunara.
4.3 Extragerea castigatorilor se va face folosind site-ul random.org, unde se vor introduce toti
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participantii eligibili.
4.3.1 SAPTAMANAL se va desemna 1 (un) castigator. Castigatorul desemnat va obtine ca
premiu tichete cadou in valoare totala de 300 lei. Pentru a se putea califica la extragerea
premiilor saptamanale, participantii trebuie sa plaseze si sa onoreze prin aplicatia GTI TAXI,
minim 3 (trei) comenzi de Taxi, in intervalul unei saptamani calendaristice.
Extragerea pentru premiile saptamanale se va efectua in fiecare zi de luni, la ora 12:30, pentru
saptamana precedenta.
4.3.2 In luna martie se va desemna un castigator al unui premiu in valoare de 700 lei, in tichete
cadou. Pentru a se putea califica la extragerea premiului lunar, participantii trebuie sa plaseze
si sa onoreze prin aplicatia GTI TAXI minim 15 (cincisprezece) comenzi de Taxi, in perioada
01.02.2016 – 29.02.2016 (ora 13:00).
Extragerea premiului lunar se va efectua in data de 07.03.2016, la ora 13:00.
4.4 Tichetele cadou oferite ca premii pot fi utilizate in oricare dintre magazinele si restaurantele
care accepta plata produselor/serviciilor prin astfel de instrumente de plata.
4.5 Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook a Organizatorului, dar si in pagina de
concurs din site-ul www.gtitaxi.ro
4.6 Premiile concursului sunt puse la dispozitie de Organizator. Valoarea totala a premiilor este
de 1.900 lei. Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani sau alte
beneficii.
4.7 Lista premiilor oferite castigatorilor:
•

4 premii saptamanale in valoare de 300 lei / premiul, in tichete cadou;

•

1 premiu lunar in valoare de 700 lei, in tichete cadou.

4.8 Ridicarea premiilor
4.8.1 Urmare a efectuarii extragerilor, castigatorii premiilor vor fi nominalizati in fiecare zi de luni,
incepand cu ora 13:30, in canalul de Facebook al site-ului GTI TAXI. Totodata, castigatorii
premiilor vor fi notificati cu mesaje de tip Push Notification precum si pe adresa de mail validata in
cadrul aplicatiei.
4.8.2 In cazul in care castigatorii premiilor au domiciliul / resedinta pe raza municipiului Bucuresti,
acestia vor ridica premiile, in termen de maxim 30 de zile de la data efectuarii extragerii, de la
sediul GTI TAXI din Bucuresti, sectorul 4, str. Turnu Magurele nr. 2-10, et.1, cam.1, de luni pana
vineri, in intervalul orar 11:00 – 13:00. Daca termenul de 30 de zile se implineste intr-o zi
nelucratoare (sambata, duminica, sarbatoare legala) castigatorii din Bucuresti isi pot ridica premiile
in prima zi lucratoare dupa implinirea termenului de 30 de zile. Premiile pot fi ridicate numai ca
urmare a prezentarii unui document de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de conducere)
si a semnarii unui proces verbal din care sa rezulte ca s-a intrat in posesia premiului.
4.8.3 In cazul in care castigatorii premiilor nu au domiciliul / resedinta pe raza municipiului
Bucuresti premiile vor fi transmise prin posta sau curier, numai dupa contactarea telefonica a
acestora si indicarea adresei la care se pot expedia premiile. Castigatorul este obligat sa prezinte
curierului un act de identitate.
4.9 Validarea castigatorilor si modul in care acest concurs se organizeaza reprezinta dreptul
exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea
Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate
care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a unui premiu.
4.10 Premiile vor putea fi revendicate in termen de maxim de 30 zile de la data extragerii.
4.11 Castigatorii vor fi contactati prin intermediul mailului si prin telefon pentru confirmarea
premiilor. Castigatorul care nu va putea fi contactat in termen de 14 zile pentru confirmarea
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premiului, va pierde premiul.
4.12 Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga
sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si
eventualilor castigatori.
4.13 Concursul va fi prezentat pe site-ul www.gtitaxi.ro si pe pagina de Facebook GTI Taxi.
4.14 Toate cheltuielile legate de concurs sunt in sarcina Organizatorului.
4.15 Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume,
prenume, adresa, numar telefon) sa intre în baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite
pentru desemnarea castigatorului si in activitatile de marketing ale Organizatorului. Organizatorul
va prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor la prezentul concurs, in scopul acestui
concurs, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. De asemenea, castigatorul
are optiunea, prin consimtamantul sau expres, sa fie de acord ca imaginea sa – numele, fotografia –
sa fie facuta publica si sa fie folosita de Organizator in diverse materiale tiparite, audio, video
pentru promovarea concursului.
4.16 Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament
de concurs. Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul
aplicatiei www.gtitaxi.ro.
V. INTRERUPEREA, INCETAREA SI MODIFICAREA CONCURSULUI
5.1 Concursul inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen,
indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament nu mai confera dreptul clientilor de a
participa la concurs.
5 . 2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe, de a modifica Regulamentul cat si actele
aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a concursului. Orice modificare a prezentului
Regulament se va putea face numai prin act aditional ce va fi adus la cunostinta participantilor prin
publicarea pe site-ul www.gtitaxi.ro si pe pagina de Facebook, cu 5 zile inainte de punerea in
aplicare.
VI. LITIGII
6.1 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 catre
instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
VII. DISPOZITII FINALE
7.1 Prin participarea la concurs participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele
aditionale la acesta.
7.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant din concurs care, prin
comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al concursului.
7.3 Organizatorul nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate
ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele
de trafic intens.
7.4 Daca un castigator nu poate fi contactat sau nu revendica premiul pana la data stabilita la art.
4.10, acesta va pierde premiul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la
acesta. Premiile nerevendicate nu se reporteaza.
7.5 Prin participarea la concurs, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la
cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
a) este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b) declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau
a premiilor;
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c) este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a
constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
7.6 Organizatorul nu este raspunzator pentru:
a) deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
b) eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile,
indiferent de natura acestor prejudicii;
c) imposibilitatea descarcarii aplicatiei (iOS sau Android) pe telefonul mobil al participantului
datorita sistemului de functionare intern al telefonului acestuia.
d) este exonerat de catre castigatori de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre
castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura
acestor prejudicii, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul concurs
7.7 Castigatorul nu poate cere si obtine contravaloarea in bani a premiului castigat sau in alte
obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea castigata, si nici nu pot solicita modificarea
caracteristicilor castigului.
7.8 Regulamentul de desfasurare/participare este disponibil oricarui solicitant, pe site-ul
www.gtitaxi.ro.
Actul s-a întocmit, la Biroul Notarial Bona Fide, notar public Raluca Elena Ciubotaru intr-un
exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate, din care unul
va ramane in arhiva biroului notarial si 1 (unul) se eliberează partii.
SC GTI TAXI LINE SRL
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