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CARREFOUR ROMANIA SA  
 

  
Data : 04.12.2020 
 

PROCEDURA LOTERIE PUBLICITARA 
„ Goana dupa cadouri”  

 
DURATA LOTERIEI PUBLICITARE: 04.12.2020-19.12.2020 
 
PRINCIPIU : 

     In perioada  04.12.2020-19.12.2020, orele: 00:00, toate persoanele care doresc sa se inscrie la loteria 
publicitara „ Goana dupa cadouri” , organizata pe pagina de Facebook a magazinului Carrefour 

Drobeta trebuie sa parcurga urmatorii pasi:  
• Sa dea like&sharela postarea de pe pagina de Facebook Carrefour Drobeta; 
• Sa lase un comentariu cu una sau mai multe poze prin care sa faca dovada achizitionarii a 

cel putin unui produs marca Drag de Romania sau Carrefour BIO. 
 

 
Art. 1.ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE 
Organizatorul loteriei „ Goana dupa cadouri”  este S.C. “CARREFOUR ROMẬNIA” S.A., persoană 
juridică romậnă, cu sediul ĩn Str. Gara Herastrau, Nr. 4C, Green Court Bucharest, Cladirea B, Etajele 4-7, 

Sector 2, Bucureşti, ĩnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod 
Unic de Inregistrare R 11588780 şi având ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul, către consumatori 

finali, a produselor de larg consum, în magazine de tip hipermarket, punct de lucru: Carrefour Drobeta. 
 
Art. 2.DREPTUL DE PARTICIPARE  
(1) La loteria publicitara poate participa orice persoană fizică, cu vậrsta de peste 14 (paisprezece) ani, care 
indeplineste toate conditiile mentionate la principiul de functionare al acesteia. 
 (2) Nu pot participa la promoţie persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice 
autorizate (PFA). 
  ( 3) Nu pot participa la promoţie angajaţii organizatorului, soţul / soţia, rudele de gradul I ale acestora, 

promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi soţul / soţia sau rudele de gradul I 

ale acestora. 

 
 
Art. 3. LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR  DE DESFÃŞURARE 
 
Locul  şi intervalul de desfăşurare a promoţiei: 

Pe pagina de Facebook a magazinului CARREFOUR Drobeta, magazin situat în 
cadrul Centrului Comercial Severin Shopping Center, din municipiul Drobeta Turnu Severin, 
Str. B-dul Mihai Viteazu, Nr. 72, Jud. Mehedinti, în intervalul orar 8:00-24:00, din 
perioada 04.12.2020-19.12.2020; 
 
 
 

   Art. 4. MODALITATE DE PARTICIPARE 
(1) Toate persoanele care doresc sa se incrie la loteria publicitara „ Goana dupa cadouri”  

 
organizata pe pagina de Facebook a magazinului Carrefour Drobeta trebuie sa parcurga urmatorii pasi:  
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• Sa dea like&sharela postarea de pe pagina de Facebook Carrefour Drobeta; 
• Sa lase un comentariu cu una sau mai multe poze prin care sa faca dovada achizitionarii a 

cel putin unui produs marca Drag de Romania sau Carrefour BIO( produsele pot fi 
achizitionate atat din hypermarket Carrefour Drobeta cat si din supermarketurile din oras). 

 (2)  Se accepta o singura inscriere, in cazul in care se descopera tentative de frauda , descalificam 
persoanele in cauza; 
(3) Castigatorii (zece) vor fi desemnati  online, prin site-ul commentpicker.com , in data de 20.12.2020, 
orele: 14:00, iar numele va fi afisat pe pagina de Facebook Drobeta, in jurul orelor: 16:00; 
(4) Castigatorii vor fi anuntati pe facebook, pentru a stabili detaliile ulterioare, in vederea ridicarii premiului 
dupa cum urmeaza: prin mesaj privat pe pagina de facebook a castigatorului. Pentru ridicarea premiului, 
castigatorul se va prezenta la biroul Receptie Clienti din cadrul Carrefour Drobeta si va face dovada cu 
telefonul ca a fost contactat prin mesaj privat cu privire la ridicare premiului, acesta fiind astfel recunosut 
ca si catigator. 
(5) Premiile pot fi ridicate de la Departamentul Receptie Clienti din cadrul Hypermarktului Carrefour 
Drobeta in perioada 21.12.2020-13.01.2021( 15 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor), numai de 
catre persoana castigatoare. Daca persoanele nu se prezinta pana la aceasta data sa isi  revendice 
premiul, acesta se va anula automat. 
 ( 6 ) Premiile consta in: 5 cosuri cu produse Drag de Romania si 5 cosuri cu produse Carrefour Bio, in 
valoare de aproximativ  60 lei / premiu. 
 

Art. 5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001 
(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat 
gratuit la Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul Hipermarketului CARREFOUR  Drobeta 
participant la loteria publicitara. 
(2) Participarea la loteria publicitara implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
(3) Prin acceptarea premiului , câştigătorul este de acord ca fotografia sa să poată fi făcută publică şi 
folosită în scopuri publicitare de către organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta 
(câştigătorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni. 
 
 
 
Director Hipermarket 
Carrefour Drobeta 
Florin Loghin                       
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