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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Sampling Kozel Premium Lager CAN 500 ml “ 

Perioada 01.12.2022 – 01.01.2023 

 

1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI  

 

1.1 Campania promotionala „Sampling Kozel Premium Lager CAN 500 ml”, denumita in cele ce 

urmeaza „Campania”, este organizata si desfasurata de catre MULTINODE NETWORK S.R.L 

persoana juridica de nationalitate romana, or. Voluntari, bd. Pipera nr. 2/III BIS, cladire NG2, 

etaj 3, jud. Ilfov cu numar de ordine in Registrul Comertului J23/1659/2018, cod unic de 

inregistrare fiscala RO 39194085 denumit in cele ce urmeaza „Organizatorul” sau Bob 

Concierge, in parteneriat cu Ursus Breweries (denumita in continuare "Partenerul"), cu 

sediul cu sediul in Soseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, Bucuresti, 

Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de 

inregistrare RO 199095. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si 

conditiile prezentului regulament al Campaniei (sau “Regulamentul”). 

1.2 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe 

website-ul https://www.kozel.ro/regulamente si pe website-ul https://www.bob-

concierge.ro/terms. 

1.3 Campania poate fi comunicata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor 

materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot 

contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

1.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul 

desfasurarii Campaniei, precum si de a suspenda sau de a opri Campania in orice moment al 

acesteia, din motive justificate, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi 

maniera in care a fost facuta informarea initiala, cu cel putin 24 (douazeci si patru) de ore 

inainte de intrarea in vigoare a acestora.  

 

 

2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

2.1 Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul retelei de automate BOB, 

amplasate în mun. București și zonele limitrofe și prin magazinul online unclebob.ro ce vor 

avea amplasate materialele de comunicare ale prezentei campanii. 

2.2 Campania va incepe pe data de 01.12.2022 si se va derula pana la data de 01.01.2023 sau 

pana la epuizarea stocului de bere alocat prevazut la art. 5.1 de mai jos.  

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei oricand pe parcursul 

derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, potrivit art. 1.4 de mai sus. 

 

https://www.kozel.ro/regulamente
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3. CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

 

3.1 Poate participa la Campanie orice Client – persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau 

orice persoană juridică, care are sau obține acces prin orice mijloc de comunicare pus la 

dispoziție de către Bob Concierge (electronic, telefonic, fizic, etc) sau în baza unui acord de 

utilizare existent între Bob Concierge și acesta și care are un Cont activ în Platforma Bob 

Concierge sau pe magazinul online unclebob.ro.  

3.2 Produsul participant la Campanie, denumit in continuare „Produsul participant” este berea 

KOZEL, in urmatoarele ambalaje: 

PRODUSUL PROMOTIONAL PARTICIPANT TIP PRODUS 

Bere Kozel Premium Lager, doza 500 ml Doza Kozel Premium Lager 500 ml 

 

3.1 Dupa data incheierii Campaniei, data determinata in conformitate cu art. 2.2 de mai sus, 

Produsul Participant isi pierde aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio 

responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar 

putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei. 

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

4.1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni straini, 

rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care au 

implinit vasta minima de 18 ani la data inscrierii in Campanie („Participantii”) si care au 

calitatea de Client așa cum este definit in art. 3.1. 

4.2 Orice incercare de fraudare, de incalcare si/ sau nerespectare a conditiilor de participare se 

soldeaza cu anularea Voucherului Participantului in cauza, acesta urmand a fi informat prin 

căile de comunicare puse la dispoziție de către Participant (SMS/ e-mail/ notificare Aplicație) 

cu privire la aceasta decizie.  

4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament. 

 

 

5. PREMIILE ACORDATE 

5.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii: 

Premiu Cantitate 
(buc) 

Valoare  neta 
comerciala unitara 

(RON, cu TVA inclus) 

Valoare neta 
comerciala totala 
(RON, TVA -inclus) 
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Kozel Premium Lager CAN 500ml 1.992 4 lei 7.965 lei 

 

Prezenta Campanie este organizata in scopul promovarii si reclamei brandului Kozel si implicit in 

scopul stimularii vanzarii produselor Ursus Breweries SA. 

5.2 Valoarea totala a premiilor este 7.965 lei. 

5.3 Participantii nu au optiunea de a schimba premiul/produsul cu alte produse sau sa solicite 

contravaloarea produsului in bani. De asemenea, produsele acordate nu pot fi inlocuite cu 

alte produse. 

5.4 Produsele rămase nedistribuite prin Sampling prin intermediul rețelei de automate BOB în 

perioada de promovare vor fi distribuite gratuit prin Sampling prin magazinul online 

unclebob.ro pana la epuizarea stocului mentionat la art. 5.1. 

 

6. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

6.1 Campania se va desfasura prin intermediul retelei de automate BOB, amplasate în mun. 

București și zonele limitrofe și prin magazinul online unclebob.ro. 

6.2 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa 

indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

a. conditiile prevazute la art. 4 de mai sus; 

b. sa aibe calitatea de Client așa cum este definit in art 3.1 

6.3. Ulterior, sub conditia indeplinirii conditiilor prevazute de Regulament, se acorda un Voucher 

fiecarui Client așa cum este definit in art 3.1 in care se mentioneaza achizitia in mod gratuit 

a unui produs Kozel Lager Premium. Voucherul este valid doar pentru produsul specificat 

Kozel Lager Premium si va fi afisat in sectiunea Vouchere din aplicatia mobila Bob Concierge. 

Produsul de sampling (Kozel Lager Premium) ce va fi oferit, este reprezentat de 1 (o) doza de 

500ml. 

Voucher - document electronic afisat in sectiunea Vouchere a aplicatiei de mobil Bob Concierge 

sau pe magazinul online unclebob.ro prin care se atestă că posesorul acestuia -> Clientul poate 

achiziționa în mod gratuit sau cu discount un anumit produs specificat din automatul BOB 

utilizand aplicația de mobil Bob Concierge sau prin magazinul online unclebob.ro. 

 

6.4 Participantii/ Beneficiarii la campanie nu au optiunea de a schimba premiul cu alte produse 

sau sa solicite contravaloarea premiului in bani.  

6.5 Campania de sampling se va derula in limita stocului disponibil in fiecare automat BOB si in 

limita stocului total al campaniei mentionat la art 5.1. Stocul disponibil va fi actualizat ori de 

cate ori considera necesar Organizatorul. 
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6.6 Organizatorul informează Participanții faptul că doar un singur produs afișat în secțiunea 

Vouchere poate fi achiziționat în mod gratuit, următoarele produse se vor putea achiziționa 

la prețul afișat pe ecranul automatului BOB sau pe magazinul online unclebob.ro. 

 

 

7. RESPONSABILITATEA  

7.1 Organizatorul si Partenerul nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii 

unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa 

termenele prevazute in prezentul Regulament. 

7.2 Organizatorul si Partenerul nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, 

pentru: 

a. pierderea datelor, intarzierile in receptionarea datelor ori alte probleme cauzate de 

furnizorul de internet sau de conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie 

in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se vor putea imputa 

intreruperile/defectiunile neanuntate de catre furnizorul de internet sau blocarea ori 

limitarea accesului intern la reteaua de internet datorita aglomerarii retelelor pe 

perioada de trafic intens, care pot periclita inscrierea in Campanie in Perioada Campaniei; 

b. nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea produselor 

gratuite dupa momentul preluarii lor de catre castigator; 

c. nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori 

unor terti in legatura cu produselor gratuite, indiferent de natura acestor prejudicii; 

7.3 Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la 

cunostinta, si este de acord cu urmatoarele: 

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea; 

b. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz 

de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si/sau integritatii sale 

corporale si/sau a celor din jur. 

 

 

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

8.1 In cadrul Campaniei “Sampling Kozel Premium Lager CAN 500ml” Partenerul nu va prelucra 

datele cu caracter personal ale Participanilor. 

8.2 Datele Participantilor utilizatori ai aplicatiei de mobil Bob Concierge vor fi prelucrate de catre 

Organizator in vederea desfasurarii Campaniei, conform politicii de confidentialitate 

disponibila pe website la adresa: https://www.bob-concierge.ro/privacy-policy. 

 

 

9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

 

https://www.bob-concierge.ro/privacy-policy
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9.1 Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a 

Organizatorului, decizie care va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In 

cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere 

privind Premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite 

ulterior acestei date. 

 

 

10. LITIGII SI SESIZARI 

 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

10.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

10.3 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii pe 

website la https://www.bob-concierge.ro/contact . 

 

 

ORGANIZATOR,  

MULTINODE NETWORK S.R.L 

 

 

 

 

PARTENER,  

URSUS BREWERIES S.A 

https://www.bob-concierge.ro/contact
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