Regulament de desfasurare pentru concursul “PLIN DEPLIN ” organizat de catre Presto Pizza
BucurestiI.

I.Prezentul regulament reprezinta ansamblul conditiilor si normelor stabilite de organizatorul
concursului “ PLIN DEPLIN ” privind organizarea si desfasurarea prezentului concurs.
II. Organizatorul concursului detine toate drepturile si obligatiile decurgand din calitatea sa de
organizator al concursului, drepturi si obligatii pe care le poate transmite unor terti in conditii
stabilite pe baza unor contracte semnate cu cei interesati.
III. Organizatorul este in drept sa schimbe conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera
necesar acest lucru, tertii achizitori mentionati la punctul II nefiind in drept sa solicite sa li se transmita
in mod gratuit sau automat modificarile efectuate de catre organizator cu privire la conceptul sau
formatul concursului dupa data la care prin contract a transmis catre tert respectivul concept si format
initial al concursului.
IV. Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de auutor al organizatorului,
fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile deautor si drepturile conexe.
Articolul 1. Organizatorul
1.1 SC Pizza Delivery SRL, reprezentat de Presto Pizza Bucuresti, organizeaza in perioada 11 iulie – 11
septembrie 2016 concursul intitulat “PLIN DEPLIN ”.
Articolul 2. Organizarea concursului
2.1 Concursul intitulat “PLIN DEPLIN ”se desfasoara de luni pana vineri , in perioada 11 iulie – 11
septembrie 2016 in toate punctele de livrare Presto Pizza,respectiv: Sector 1 – str. Occidentului,
nr.1, Sector 2: Str. MaicaDomnului Nr. 21, Sector 3: Str. Traian Nr. 64, Sector 3: B-dul
Basarabia 124-126; Sector 4: Soimus nr 112 (intersectie cu Drumul gazarului),Sector 5: Str.
Margeanului, Nr. 39, Sector 6: Str. Uverturii, Nr.104, avand programul de lucru: Non-Stop.
2.2 Participa la concurs toate persoanele care au implinit 14 ani, inainte de a se inscrie in concurs.
Mecanismul concursului este, dupa cum urmeaza:
2.3. In perioada 11 iulie – 11 septembrie 2016 , in fiecare zi de luni pana vineri, clientii Presto
Pizza comanda la numarul unic 021/9220, la unul din numerele de telefon alocate punctelor de
livrare, plaseaza o comanda prin aplicatia de mobil Presto Pizza sau de pe site-ul www.prestopizza.ro
.Fiecare client care face comanda de minimum 30 de lei primeste un loz razuibil, avand sansa de a
castiga unul din cele peste 50.000 de premii costand in: deserturi Presto Pizza, vouchere Presto
Pizza, discount-uri la urmatoarele comenzi la Presto Pizza, vouchere la restaurantul Presto Pizza de

la parcul Carol, vouchere la restaurantul Zao, vouchere la clubul Trinity, vouchere la clubul Barbero,
vouchere la Carol Café.
2.4 Discount-urile nu se pot acorda la produsele aflate déjà in cadrul altor oferte si nici la Meniul
Zilei intitulat in meniul Presto Pizza, “Masa ca acasa”,Happy Hour, Meniu Gratar, Meniuri de gasca
2.5.Participa la acest concurs toate comenzile livrate in Bucuresti si judetul Ilfov.
Articolul 3. Participantii la concurs
3.1 La concursul intitulat “PLIN DEPLIN ”, poate participa orice persoana fizica care face dovada
domiciliului sau rezidentei in Romania, care a implinit varsta de14 ani anterior datei de inscriere in
concurs.
3.2 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului,rudele
angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la
gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului
reprezentat de concursul intitulat “ PLIN DEPLIN ”.
Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs
4.1 Valoarea premiilor este de aproximativ 100.000 lei (valoare cu TVA inclus).Orice alte taxe vor fi
suportate de catre castigatori.
4.2 Valoarea premiilor stabilite conform punctului 4.1 poate fi suplimentata de catre organizator
numai in situatia in care valoarea acestora initial stabilita a fost epuizata in primele 10 zile de
desfasurare a concursului si pana la expirarea perioadei de timp stabilite pentru desfasurarea
concursului.
4.3 Valoarea de suplimentare a premiilor initiale cat si insasi decizia de a suplimenta valoarea
acestora reprezinta doar o posibilitate pentru organizator, fara a putea fi considerata o obligatie ce
ii revine acestuia in temeiul prezentului regulament.
4.4 Premiile pot fi revendicate de castigatori pana la data de 30 septembrie 2016, castigatorii isi
pot revendica premiul doar pe baza lozului castigator.
4.5 Lozul cu premiul “ plin de benzina” este considerat valid doar in cazul in care seria acestuia,
aflata in partea dreapta jos, corespunde cu seriile aflate in tabelul promotiei, autentificat la notar.
4.6 Premiile “ plin de benzina” vor fi decontate castigatorului cu voucher in valoare de 250 ron ce
va putea fi folosit in reteaua de benzinarii OMV..

4.11 Discount-urile de pe lozurile campaniei “PLIN DEPLIN ”, nu se adauga altor oferte
promotionale Presto Pizza si nici nu pot fi cumulate.
Articolul 5. Dreptul de contestatie
5.1 Participantii inregistrati la concursul intitulat “PLIN DEPLIN ”,conform prevederilor art.2 din
prezentul regulament pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea
castigatorului, in termen de 24 ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea
contestatiei la adresa de mail pusa ladispozitie de catre organizator pentru concurs, anume
manageri@prestopizza.ro
5.2 Contestatia inregistrata in termenul prevazut la art. 7.1, se judeca de catre o comisie
desemnata de organizator, in termen de maxim 24 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul
deliberarii fiind afisat la sediul puctelor de lucru Presto Pizza.
5.3 In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul.
Articolul 6. Prevederi speciale
6.1 Organizatorul poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut
pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:
- epuizarea bugetului alocat pentru premii inainte de expirarea concursului in conditiile prevazute de
art.4 din prezentul regulament;
- intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care
interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre organizator sau care
stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului
.- in caz de forta majora dovedita cu inscrisuri emise de Camera de Comert si industrie competenta
teritorial pentru sediul social al organizatorului.
6.2 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele
mentionate de art. 8.1. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna
cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

6.3 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii
concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxin 24 ore de la producerea
acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.
6.4 Publicarea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.prestopizza.ro,
pe pagina de facebook si prin punerea sa la dispozitia oricarui client interesat la sediile
organizatorului din: Sector 1 – str. Occidentului, nr.1, Sector 2: Str. Maica Domnului Nr. 21,
Sector 3: Str. Traian Nr. 64, Sector 4: Soimus nr 112 (intersectie cu Drumulgazarului), Sector 5:
Str. Margeanului, Nr. 39, Sector 6: Str. Uverturii, Nr. 104.
6.5 Prin participarea la concursul intitulat “ PLIN DEPLIN ”, participantii inscrisi isi dau acordul expres
si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator, in viitor, pentru a transmite prin
posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte,informatii despre noi promotii ale organizatorului, mesaje
publicitare si de marketing,fara alte obligatii din partea organizatorului.
6.6 Prin participarea la concursul intitulat “PLIN DEPLIN ”, participantii inscrisi isi dau acordul expres
si neechivoc ca Organizatorul sa poata publica poze pe site-ul propriu www.prestopizza.ro si pe
pagina oficiala de facebook Presto Pizza cu castigatorii premiilor.
Articolul 7. Litigii
Daca apar litigii intre Organizator si participantii la Campania intitulata “PLIN DEPLIN” se vor
rezolva pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil atunci litigiile vor fi solutionate de catre
instantele judecatoresti romane competente.
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