
CONCURSUL „Luna îndrăgostiţilor pe Okazii.ro”  

REGULAMENT 

 

1. ORGANIZATORI 

Organizatorul concursului este S.C. Netbridge Services SRL, cu sediul în 

Bucureşti, Bulevardul Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, prin site-ul 

www.okazii.ro.  

 

2. TEMA şi PREMIILE CONCURSULUI: 

În perioada 26 ianuarie - 25 februarie 2010, toţi utilizatorii Okazii.ro care 

cumpăra un produs din site şi lasă o declaraţie de dragoste pentru 

iubitul/iubita lor, pot câştiga, prin tragere la sorţi, un sejur de 2 persoane la 

Veneţia. Sejurul este oferit de Okazii.ro în parteneriat cu  Infoturism.ro. 

 

3. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfăşoară pe site-ul www.okazii.ro, începe la 26.01.2010, ora 

14:00 (ora României) şi se încheie la data de 25.02.2010, ora 24:00 (ora 

României). 

 

4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

La concurs participă utilizatorii site-ului www.okazii.ro care cumpără orice 

produs de pe Okazii.ro si lasă o declaraţie de dragoste pentru persoana 

iubită. 

 

Atenţie! Participarea la acest concurs implică obligativitatea acceptării 

necondiţionate şi respectării prevederilor prezentului Regulament. 

 



Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc toate condiţiile de mai 

jos:  

a.   au împlinit 18 ani până la data începerii Concursului;  

b.   respectă Termenii şi Condiţiile site-ului www.okazii.ro   

c.   sunt de acord cu publicarea numelui lor pe site, dacă sunt declaraţi 

caştigători.  

 

La acest concurs nu pot participa angajaţii companiei organizatoare, nici 

rudele sau afinii de gradul I ai acestora.  

 

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o 

persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzatoare 

în profilul personal. De asemenea, Netbridge Services îşi rezervă dreptul de 

a nu valida participarea la concurs a persoanelor care nu îndeplinesc 

condiţiile prevăzute mai sus.  

 

5. CÂŞTIGĂTORI 

 

Câştigătorii premiilor puse în joc vor fi în număr de 1 (unu). Numele 

câştigătorului va fi extras şi făcut public pe site la cel mult 48 de ore după 

încheierea concursului. Câştigătorul va fi anunţat personal, telefonic. În 

cazul în care acesta nu mai este interesat de concurs, se va face o nouă 

extragere. 

 

6. MENŢIUNI 

 



a) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul 

pe parcursul desfăşurării concursului. Eventualele modificari vor fi 

aduse la cunoştinţa participanţilor prin e-mail iar publicului prin 

intermediul paginii web în care este publicat prezentul anunţ, cu cel 

puţin 24 de ore înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.  

 

b) Organizatorul nu va avea nicio răspundere derivată din orice 

diferend privind aplicarea ori interpretarea prezentului regulament şi 

nu va putea fi implicat în niciun mod în litigiile legate de înscrierea 

candidaţilor în baza sa de date, ori de relaţia acestora cu potenţialii sau 

viitorii angajatori. 

 

c) Regulamentul oficial al concursului este publicat pe site-ul 

www.okazii.ro pe toată durata desfăşurării concursului.  

 

d) Premiile câştigate şi neridicate în decurs de 48 de ore de la data 

anunţării câştigătorilor nu se mai acordă. 

 

e) Un concurent poate câştiga un singur premiu în decurs de 30 de 

zile calendaristice. 

 

f) Odată câştigat, premiul se ridică de la sediul S.C. Netbridge 

Services SRL (Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sector 2, Bucureşti), 

în intervalul orar 10.00 - 17.00, personal de către câştigător, în urma 

completării şi semnării unui Proces Verbal de Predare/Primire. Pentru 

autentificare, câştigătorul va prezenta în momentul ridicării premiului 

un act de identitate (B.I., C.I. sau Paşaport). 



 

g) Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de 

cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. 

 

 


