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REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE 

„Xmass 2020” 

 
 

 

I. Organizator 

I.1 Organizatorul Loteriei Publicitare este BANEASA DEVELOPMENTS SRL, societate romana, cu sediul in 

Baneasa Shopping City, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, etaj 3, camera 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la 

Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/13637/2002, cod unic de inregistrare 
fiscala RO15108621, reprezentata prin dl. Arthur Popa, Director General.  

 

II. Durata Loteriei Publicitare 

II.1 Loteria Publicitara va incepe in data de 12 noiembrie 2020, ora 10:00 si se va finaliza in data de 20 
decembrie 2020, ora 22:00.  

II.2 Loteria Publicitara va fi organizata in Baneasa Shopping City din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, 

sector 1.  
 

III. Drept de participare 

III.1. Au drept de participare orice persoana fizica avand varsta minima de 14 ani implinita pana cel tarziu la 
data oferirii premiilor si care achizitioneaza de minim 500 (cincisute) lei, pe un singur bon fiscal sau cumulat pe 

maxim 3 bonuri fiscale emise in aceeasi zi, bunuri din magazinele din Baneasa Shopping City si/sau galeria 

comerciala Feeria, EXCEPTAND: magazinele de telefonie mobila, tabac, banci, casino, exchange, operatorii de 

asigurari, automatele de plata a utilitatilor, farmacii si care isi inscriu bonurile pe site-ul www.baneasa.ro sau la 
biroul de informatii din Baneasa Shopping City in perioada 12 noiembrie 2020 – 20 decembrie 2020. O 

persoana poate participa de mai multe ori la prezenta Loterie Publicitara prin inscrierea mai multor bonuri ce 

respecta cerintele mai sus amintite, in aceeasi zi sau in zile diferite, insa poate castiga un singur premiu pe 
durata derularii prezentei Loterii Publicitare. 

 

III.2. Nu pot participa la această Loterie Publicitara asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatii 

Baneasa Developments S.R.L., asociatii/actionarii, administratorii sau salariatii societatilor in ale caror 
magazine activeaza in incinta centrului comercial Baneasa Shopping City (inclusiv galeria comerciala Feeria), 

alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea Loteriei Publicitare precum si rudele pana la gradul doi 

inclusiv sau afinii (sot/sotie) ai tuturor celor mentionati anterior. 
 

IV. Descrierea Premiilor Acordate   

IV.1. In cadrul Loteriei vor fi acordate un numar de 195 premii, constand in 195 de vouchere in valoare fiecare 
de 500 lei, respectiv 5 premii in fiecare zi. Voucherele sunt emise de anumite magazine si pot fi utilizate doar in 

respectivele magazine din Baneasa Shopping City (inclusiv galeria comerciala Feeria). Se vor organiza extrageri 

zilnice, Organizatorul anuntand in prealabil, pe site-ul www.baneasa.ro, pentru fiecare zi din urmatoarele 7 zile, 

magazinele emitente ale voucherelor si data in care se vor extrage respectivele premii.  
IV.2. Inscrierea la Loterie se va efectua in ziua efectuarii cumparaturilor de minim 500 lei, conform clauzei 

III.1, pentru voucherele anuntate drept premii ce urmeaza a fi extrase in respectiva zi.    

 
V. Taxe si impozite  

V.1. Orice impozit aferent venitului din premiul castigat cade in sarcina exclusiva a Organizatorului. 

 
VI.  Informarea participantilor 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat 

gratuit la biroul de informatii si pe site-ul www.baneasa.ro.   

VI.2. Participarea la Loteria Publicitara implica furnizarea unor date cu caracter personal, nume, prenume, 
telefon, adresa de email, ce vor fi utilizate de catre organizator exclusiv in scopul derularii Loteriei. 

VI.3. Conform legislatiei in vigoare, participantii, in calitatea lor de persoane vizate, beneficiaza de dreptul de 

acces la date, de rectificare sau stergere, de restrictionare sau de a va opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea 
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datelor, precum si dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere. La cererea persoanelor 

vizate transmise in scris la sediul Organizatorului, acesta din urma se obliga sa actualizeze, sa stearga si sa le 
informeze in legatura cu datele personale prelucrate ce le apartin. 

VI.4. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau 

fotografia/imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator în materiale 

tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru 
realizarea acestor operatiuni precum si sa participe la toate activitatile promotionale organizate de catre 

Organizator, legate de aceasta Loterie Publicitara. 

 

VII. Modalitatea de desfasurare  

VII.1. Pentru inscrierea la Loteria Publicitara participantii trebuie sa efectueze cumparaturi in valoare de minim 

500 (cinci sute) lei pe un singur bon fiscal sau cumulat pe maxim 3 bonuri fiscale emise in aceeasi zi, conform 
clauzei III.1 de mai sus si sa inscrie bonul/bonurile de cumparaturi, in ziua achizitiei, in perioada 12 noiembrie 

2020 - 20 decembrie 2020, la biroul de informatii din Baneasa Shopping City sau pe site-ul www.baneasa.ro 

impreuna cu urmatoarele informatii: numele si prenumele participanului, email, telefon, nume 

magazin/magazine, valoare bon/bonuri, data bonului/bonurilor.   
VII.2. Inscrierea la Loterie in ziua efectuarii achizitiei de minim 500 lei, determina eligibilitatea participantului 

la castigarea premiilor – voucherelor emise de magazinele anuntate in prealabil de Organizator pentru ziua 

respectiva.  Nu vor fi luate in considerare bonuri de cumparaturi inscrise in alte zile decat ziua mentionata pe 
bon. 

VII.3. Incepand cu data de 13 noiembrie 2020 (inclusiv), in fiecare zi, se vor extrage un numar de 5 (cinci) 

castigatori, dintre participantii care si-au inregistrat bonul/bonurile in ziua anterioara. O comisie formata din trei 
reprezentanti ai Organizatorului va intocmi o lista cu toti participantii eligibili din ziua anterioara care va fi 

incarcata in sistemul automat de extragere disponibil pe platforma www.random.org. Primele 5 (cinci) persoane 

extrase vor reprezenta castigatorii premiilor, iar urmatoarele 10 (zece), vor reprezenta, in ordinea extragerii, 

rezervele.   
 

 

VIII. Acordarea premiilor  

VIII.1. Organizatorul se obliga sa anunte fiecare castigator in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la 

data extragerii prin afisare pe site-ul www.baneasa.ro,, dar si prin telefon si e-mail, astfel cum acestea au fost 

furnizate la momentul inscrierii in prezenta Loterie. In termen de 3 (trei) zile de la primirea emailului, 

castigatorul va confirma acceptarea premiului si va anunta data ridicarii premiului, data ce nu poate fi mai tarziu 
de 10 zile calendaristice, sub sanctiunea decaderii din acest drept.  

VIII.2. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin telefon si email si nici nu contacteaza organizatorul 

in termen de 3 zile de la data publicatii pe site-ul www.baneasa.ro, Organizatorul va contacta rezervele, in 
ordinea extragerii. 

VIII.3. Premiile se ridica de la biroul de informatii situat in zona Food Court din Baneasa Shopping City, prin 

prezentarea unui act de identitate care sa confirme persoana castigatorului, pe baza de proces verbal de predare-
primire.  

VIII.4. Voucherele castigate nu pot fi utilizate decat in magazinele din Baneasa Shopping City si galeria 

comerciala Feeria.  

VIII.5. In cazul in care un castigator nu este validat, refuza sa programeze data ridicarii premiului  sau nu se 
prezinta la data si ora programata ori nu accepta premiul in conditiile prezentului Regulament, premiul va fi 

acordat rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. In cazul in care nici rezervele nu vor fi validate sau 

refuza programarea datei ridicarii premiului sau nu se prezinta la data si ora programata, ori refuza acceptarea 
premiului, acesta nu va mai fi acordat.  

VIII.6. In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi ridicat de parintele, 

tutorele sau curatorul, dupa caz, in conditiile prezentului Regulament. 
VIII.7. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani. 

VIII.8. Castigatorul are obligatia sa participe la toate activitatile de promovare organizate de catre Baneasa 

Shopping City, legate de aceasta Loterie Publicitara. 

VIII.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si 
materialele filmate cu participantii si castigatorul acestei Loterii Publicitare. Prelucrarea, utilizarea si publicarea 

informatiilor de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Loterie Publicitara nu va fi de natura a 

crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului. 
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VIII.10. Orice contestatie va fi depusa la birourile de informatii din incinta Baneasa Shopping City. Cererea 

scrisa, expresa si motivata in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului 
trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatarii neregulii, orice sesizare in acest sens depusa dupa 

trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept si neavenita. Contestatiile vor fi solutionate in 

termen de 48 de ore. 

 

 

IX. Dispozitii finale 

IX.1. Prin participarea la Loteria Publicitara „Xmas 2020”, participanţii accepta si se obliga sa respecte 
prevederile prezentului Regulament. 

IX.2. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat. 
IX.3. In cazul in care organizarea Loteriei Publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, decizii ale 

autoritatilor sau de alte evenimente obiective, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, 

incheierea, prelungirea sau amanarea Loteriei Publicitare, decizia Organizatorului urmand a fi publicata pe site-

ul www.baneasa.ro 
IX.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este 

necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe site-ul 

www.baneasa.ro si la birourile de informatii din Baneasa Shopping City. 
IX.5. Organizatorul va publica pe site-ul www.baneasa.ro, numele magazinelor emitente ale voucherelor ce vor 

fi acordate ca premii, precum si ziua in care aceste premii se vor extrage, cu cel putin 2 (doua) zile in avans. 

 

Vouchere oferite in cadrul promotiei Xmas 2002 in perioada 12.11-18.11 

12.11 Tommy Hilfiger 

13.11 Zara 

14.11 Victoria's Secret 

15.11 Peek & Cloppenburg 

16.11 Various Brands 

17.11 Media Galaxy 

18.11 Pinko, Weekend Max Mara, Marina Rinaldi  

 
 

 

Baneasa Developments SRL, 

 

Arthur Popa 
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