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REGULAMENT 

de organizare și desfășurare a CAMPANIEI 

„Mașina ta merită mai mult!” 
 

Cadrul legal: Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată și ale Legii nr. 677/2001 privind protecția 

datelor cu caracter personal. 

 

SECȚIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

1.1 Organizatorul campaniei „Mașina ta merită mai mult” este RECREX S.R.L. cu sediul în municipiul 

Suceava, Bld. George Enescu, nr. 16, parter, județul Suceava, telefon: +40/230.239.933, înregistrată la 

Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/100/2010, cod fiscal RO 26506746 (denumit în continuare 

„Organizator”). Campania se derulează prin intermediul persoanei împuternicite IULIA VUERICH, 

identificată cu CI seria SV, nr. 634879, având domiciliul în Suceava, împuternicită de către Organizator 

să desfășoare activități legate de regulamentul Campaniei, contactarea și menținerea legăturii cu 

deținătorii voucherelor și societățile partenere. 

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament sau de a schimba 

termenii ori perioada prezentei Campanii, cu obligația întocmirii unei erate, urmând ca aceste modificări 

să intre în vigoare în ziua următoare publicării pe site-ul www.recrex.net. 

2. Societățile partenere sunt:  

- SC INTERWOODS SRL cu sediul în SUCEAVA, str. BALADEI nr. 7, bl. 9, sc. A, ap. 2, Jud Suceava, 

- S.C. SERVICE PROMPT S.R.L. cu sediul în Șcheia-Suceava, str. Humorului, nr.144, județul Suceava,  

1.3 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul"), care este 

obligatoriu pentru toți participanții. 

1.4 Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul 

Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și 

prevederilor prezentului Regulament. 

 

SECȚIUNEA 2 - DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI 

2.1 Campania „Mașina ta merită mai mult!”, se va desfășura în perioada 25.10.2017, ora 00:00 – 

25.06.2018, ora 24:00, în cadrul căruia toți cei care vor încheia în perioada specificată, un nou contract 

de asigurare RCA / CASCO cu valabilitate de 1 an de zile și cu plata integrală, vor primi un voucher 

constând în gratuitatea unei spălări exterioare a autovehiculului la spălătoriile auto partenere ale 

Organizatorului.  
 

SECȚIUNEA 3 - CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

3.1 Participă la campanie, fiind înscrise automat, persoanele care: 

• au vârsta de 18 ani împliniți până la data înscrierii la campanie; 

• au domiciliul pe teritoriul României; 

• au o carte de identitate valabilă; 
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• utilizează un autovehicul pentru care a fost încheiat un contract de asigurare RCA / CASCO în perioada 

prevăzută la art. 2.1.; 

• se prezintă la RECREX S.R.L., la adresa sediului din municipiul Suceava, Bld. George Enescu, nr. 16, 

parter, județul Suceava și încheie în perioada campaniei un nou contract de asigurare RCA / CASCO. 

• valabilitatea contractului de asigurare este de 1 an de zile, iar plata este efectuată integral; 

• sunt posesoare a unui voucher primit de la reprezentanții RECREX S.R.L., după îndeplinirea condițiilor 

de mai sus. 

3.2 Nu pot participa la prezenta campanie angajații companiei și/sau rudele acestora până la gradul III 

inclusiv. De asemenea, nu pot participa la concurs colaboratorii Organizatorului și angajații acestora, 

precum și/sau rudele acestora până la gradul III. 

3.3 Persoanele care vor întruni condițiile de participare vor fi înscrise automat.  

 

SECȚIUNEA 4 - LOCUL ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

4.1 Campania se desfășoară la sediul RECREX S.R.L. din municipiul Suceava, Bld. George Enescu, nr. 

16, parter, județul Suceava și se adresează tuturor utilizatorilor de autovehicule care au încheiat în 

perioada campaniei un nou contract de asigurare RCA / CASCO, prin intermediul RECREX S.R.L. cu 

valabilitate de 1 an de zile și cu plata integrală, urmare a consilierii primite din partea consultanților 

RECREX S.R.L. 

4.2 Utilizatorii de autovehicule care vor încheia un nou contract de asigurare RCA / CASCO cu valabilitate 

de 1 an de zile cu plata integrală, prin intermediul RECREX S.R.L. se vor adresa consultanților RECREX 

S.R.L. în vederea consilierii acestora și obținerii voucherului pentru participarea la campanie. 

4.3 Organizatorul nu își asumă răspunderea cu privire la modul de prestare a serviciilor de către partenerii 

acestuia. 

 

SECȚIUNEA 5 – PREMIILE CAMPANIEI 

5.1 Premiile constau în vouchere valabile în spălătoriile auto partenere ale Organizatorului menționate în 

cuprinsul acestora. Ele vor fi acordate tuturor persoanelor care vor încheia în perioada campaniei un nou 

contract de asigurare RCA / CASCO cu valabilitate de 1 an de zile și cu plata integrală. Fiecare participant 

va primi un singur voucher. Voucherul primit nu poate fi schimbat cu un alt voucher (în cazul în care 

participantul refuză primirea acestuia, din orice motive personale, voucherul rămâne în posesia 

Organizatorului).  

5.2 Voucherul constă în gratuitatea unei spălări exterioare a autovehiculului participantului, serviciul 

urmând a fi executat în natură, neputându-se achita contravaloarea în bani a acestuia. Acordarea 

voucherelor se va face după încheierea contractului de asigurare RCA / CASCO, în baza cărții de 

identitate, participantul semnând de primire în cuprinsul listei întocmite de reprezentantul Organizatorului. 

5.3 Voucherele nu sunt nominale și vor fi diferențiate, prin coloristica folosită, în funcție de categoria de 

autovehicule din care fac parte. Organizatorul va întocmi o listă cu codul unic și culoarea voucherelor cu 

specificarea categoriei de autovehicule din care fac parte, potrivit Anexei 1 la prezentul Regulament. În 

cuprinsul voucherului va fi trecută data încheierii poliței și spălătoria auto unde participantul poate 

beneficia de spălare exterioară gratuită a autovehiculului său, precum și durata de valabilitate a acestuia. 



                                                                                                                                                    

 
RECREX SRL Sediu: B-dul. George Enescu 16, Suceava, România 
CUI: RO26506746 Tel.: +40/230.239 933 
J33/100/2010 E-mail: office@recrex.net 

Pagina 3 din 5 

 

 
 

Elementele de identificare sunt: sticker cu cod unic, coloristica folosită diferențiat în funcție de categoria 

autovehiculului, ștampila și semnătura reprezentantului Organizatorului în original. 

5.4 Prezentarea a cel puțin două vouchere cu aceeași serie și număr duce la anularea participării 

posesorului acestora la campanie. 

5.5 Participanții care se vor prezenta la spălătoria auto parteneră a Organizatorului, indicată în cuprinsul 

voucherului, vor preda voucherul primit și vor semna pe borderoul reprezentantului acesteia pentru a 

certifica executarea serviciului. 

5.6 Voucherele prezentate de către deținători vor fi reținute obligatoriu de către reprezentantul spălătoriei 

auto și anexate borderoului prezentate lunar Organizatorului. La reținerea voucherelor se va verifica 

existența pe acestea, a sticker-ului cu codul unic, a ștampilei și semnăturii în original a reprezentantului 

Organizatorului, precum și încadrarea în perioada de valabilitate. 

5.7 Prezentarea unor vouchere care nu cuprind toate elementele de identificare prevăzute la art. 5.3 nu 

vor fi luate în considerare. 

  

SECȚIUNEA 6 - CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI DREPTUL LA IMAGINE 

6.1 În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, 

confidențialitatea acestora este asigurată, aceste operațiuni vor fi realizate de către Organizator. 

Organizarea prezentei campanii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru libera circulație a 

acestor date, participanților fiindu-le respectate drepturile privitoare la: informare (art. 12), accesul la date 

(art. 13), intervenția asupra datelor (art. 14) și opoziție (art. 15). 

6.2 Participarea la campanie implică în mod expres și fără echivoc ca numele și prenumele să fie făcute 

publice. 

6.3 Prin participarea la Campanie și semnarea rubricii aferente în lista Organizatorului la primirea 

voucherului, participanții își exprimă în mod expres și fără echivoc acordul ca datele lor personale să fie 

folosite în scopul comunicării cu ei și pentru acordarea voucherelor.  

 

SECȚIUNEA 7 - TAXE ȘI IMPOZITE 

7.1 Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru venitul sub formă de premiu 

constând în voucherul obținut de către participanți, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în 

vigoare. 

7.2 În condițiile în care voucherul oferit are o valoare sub 600 lei, atunci acest câștig urmează să fie 
neimpozabil, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.    
7.3 Participanților la concurs nu  le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. 
 

SECȚIUNEA 8 - ALTE PREVEDERI 

8.1 Regulamentul de desfășurare al concursului poate fi consultat pe întreaga perioadă a campaniei, în 

mod gratuit, accesând site-ul www.recrex.net sau poate fi obținut prin prezentarea la sediul 

Organizatorului. 

http://www.recrex.net/


                                                                                                                                                    

 
RECREX SRL Sediu: B-dul. George Enescu 16, Suceava, România 
CUI: RO26506746 Tel.: +40/230.239 933 
J33/100/2010 E-mail: office@recrex.net 

Pagina 4 din 5 

 

 
 

8.2 Eventualele reclamații legate de organizarea și desfășurarea campaniei se vor putea face la adresa 

de e-mail: office@recrex.net, până la data de 30.06.2018, ora 24:00. 

8.3 Orice neînțelegeri apărute între Organizator și participanți cu privire la prezentul Regulament, se vor 

rezolva într-o manieră amiabilă. În cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele 

judecătorești competente din municipiul Suceava. 

8.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau 

orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și 

desfășurarea Campaniei.  

8.5 Organizatorul are autoritatea și își rezervă dreptul de a refuza înscrierea participanților suspecți de 

fraudarea campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare care i se pare 

suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, informând participantul și partenerii 

Organizatorului de acest lucru. 

8.4 Oricare abatere de la prevederile acestui Regulament va avea ca rezultat anularea înscrierii 

respective, a seriei și numărului voucherului deținătorului care se face vinovat de săvârșirea abaterii. 

8.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfășurării Campaniei 

sau de a suspenda/întrerupe/prelungi/sista desfășurarea Campaniei, fără drept de compensare sau fără 

plata vreunei despăgubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință 

participanților conform art. 1.2. 

RECREX S.R.L. 
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Anexa 1 

 

Listă vouchere 

 

Nr. Crt. 
Tip/Categorie 

Autovehicul 

Interval cod unic 

Voucher 
Culoare 

1.  AUTOTURISM AUTO 1.... Galben 

2.  AUTOTUTILITARĂ UTIL 2.... Albastru  

3.  JEEP/SUV/VAN SUV 3.... Verde 

4.  BUS mic BUS 4.... Roșu  

5.  BUS Mare BUS XL 5.... Bleu  

6.  

CAMION ≤ 7,5 T 

 
CAM 6.... Mov 

7.  

CAMION mare  

 
CAM XL 7.... Gri 

8.  TIR TIR 8.... Negru  

 


