Regulamentul Campaniei Promoționale „Împrumută și Câștigă unul din cele 3 ceasuri
inteligente compatibile cu Garmin Pay”
ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
1. Campania promoțională „Împrumută și Câștigă unul din cele 3 ceasuri inteligente
compatibile cu Garmin Pay” (în continuare Campania) este lansată de către Organizația de
Creditare Nebancară „Victoria Credit” SRL, cu sediul la Chișinău, str. M. Eminescu, 35,
telefon: 022815051, site: www.vcredit.md .
2. Campania se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt
obligatorii pentru toţi participanţii.
3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a
anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.
PERIOADA CAMPANIEI, ARIA DE DESFĂȘURARE
4. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
5. Perioada de desfășurare a Campaniei este: 20 august 2020 – 20 octombrie 2020 inclusiv.
După încheierea Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și nu își asumă
nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia
actualității sau continuării Campaniei.
6. Extragerea câștigătorilor Campaniei va avea loc în data de 22 octombrie 2020, transmisă
live pe pagina de facebook a Organizatorului, prin intermediul platformei
https://www.random.org/. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, iar numerele contractelor
câștigătoare, precum și un contract care va forma lista de rezervă vor fi afișate pe pagina de
facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/victoriacredit ).
PARTICIPANȚII LA CAMPANIE
7. Campania este destinată persoanelor fizice, clienți ai Organizatorului, care în perioada de
desfășurare a Campaniei au contractat un credit nebancar folosind site-ul www.vcredit.md .
Fiecare persoană este inclusă în lista de potențiali câștigători o singură dată, indiferent de
numărul de credite contractate în perioada Campaniei. În cazul în care persoana a contractat
mai multe credite în perioada Campaniei, atunci ea este inclusă în tombolă o singură dată
utilizând primul număr de contract al persoanei.
8. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care
un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact
corecte, a participat utilizând date false sau nu respectă prevederile Regulamentului.
PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI
9. Premiile oferite în cadrul Campaniei sunt 3 ceasuri inteligente compatibile cu Garmin Pay
de model vívoactive® 4 si/sau 4S.
10. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, după confirmarea acestora, în termen de 30 zile de
la validare, la sediul Organizatorului.
11. Câștigătorii trebuie să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte
detalii suplimentare necesare validării.
12. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul
participantului din lista de rezervă.
13. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă
contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul

imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de
atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui
câștigurile respective altor participanți, cu excepția celor de rezervă.
14. Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Campanie, vor rămâne în posesia
Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară
sau potrivită intereselor sale.
CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR
15. Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească
simultan următoarele condiții:
 A obținut cel puțin un credit nebancar în perioada Campaniei;
 A respectat prevederile regulamentului;
 La eliberarea premiului, câştigătorul prezintă actul său de identitate valabil şi confirmă prin
semnătură ridicarea premiului;
 Nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului.
DISPOZIȚII FINALE
16. Regulamentul este publicat pe site-ul Organizatorului www.vcredit.md și pe pagina sa de
facebook.

