Regulamentul Concursului
”Câștigă un AllCall Rio"
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului ”Câștigă un AllCall Rio” este Gadget-Review.ro. Concursul se va
derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare(”Regulament”),
care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a
anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 19 martie – 31 martie 2018. Câștigătorul va fi anunțat
în data de 1 aprilie.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu cetățenie română de peste 14 ani,
rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează
indicațiile prezente în acest Regulament, pentru a-și valida participarea.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 19 martie – 31 martie 2018, astfel:
1. Dacă se abonează la canalul deYouTube Gadget-Review.ro
2. Dacă lasă un comentariu în pagina de concurs din Facebook, în care tăguiesc doi
prieteni pentru care ar achiziționa telefonul

SECȚIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI
Premiul concursului constă într-un smartphone AllCall Rio, ce va fi trimis câștigătorului prin
curierat. Costurile premiului și costurile de transport sunt suportate în totalitate de
organizator.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi desemnat cu ajutorul site-ului random.org. Câștigătorul va fi contactat prin
intermediul adresei de email furnizată de acesta. Se va extrage și o rezervă.
Revendicarea premiului se va realiza prin răspuns la mesajul trimis de organizator prin
adresa de email.

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorul concursului va fi contactat prin intermediul adresei de email. Revendicarea
premiului se va realiza prin răspuns la email-ul trimis de organizator.
În cazul în care câștigătorul nu trimite în decurs de 72 de ore informațiile solicitate pentru
expedierea premiului, acesta va reveni rezervei, cu aceleași drepturi și obligații. Premiile vor
fi expediate prin poștă/curier numai la adrese de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 martie 2018 și poate înceta înainte de
termen în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă
derularea lui.

SECȚIUNEA 9. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Gadget-Review.ro și participanții la concurs, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă.

