
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Okazii.ro te premiaza cu o masina” 
 
 

Perioada concursului: 1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 
Organizatorul concursului „Okazii.ro te premiaza cu o masina” este Bitfactor SRL, cu sediul în 
București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 2, Biroul 2RA, sector 2, având cod 
unic de înregistrare RO 33928115, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/14882/2014 
(denumită în continuare „okazii.ro”). 
 
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, 
fiind disponibil pe toată durata desfăşurării concursului pe site-ul www.okazii.ro. Organizatorul îşi 
rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul regulament, în orice 
moment, anunţand publicul despre aceste modificări, prin intermediul site-ului mentionat mai sus. 
 
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
Concursul se va desfăşura pe internet prin intermediul site-ului www.okazii.ro. 
 
SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 
 
Concursul se va desfăşura în perioada 1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017. 
 
SECŢIUNEA 4. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 
 
Concursul „Okazii.ro te premiaza cu o masina” este deschis tuturor utilizatorilor site-ului 
www.okazii.ro, persoane fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 noiembrie 2017, 
rezidenţi în România, care au parcurs în mod valabil pașii menționați la Secțiunea 5 de mai jos 
(denumiţi în continuare „Utilizatorii”). În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană 
incapabilă din punct de vedere juridic aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai 
după ce a primit aprobarea scrisă şi semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore etc.), fiind 
necesară dovedirea de către acesta a calităţii sale de reprezentant, printr-un document ce urmează 
a fi prezentat okazii.ro.  
 
La acest concurs nu pot participa angajaţii okazii.ro şi ai celorlalte companii implicate în organizarea 
promoţiei, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).  
 
În cazul participării la concurs se consideră ca Utilizatorii cunosc şi acceptă prezentul Regulament.  
 
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
Pentru a participa la concurs, trebuie să parcurgi ambii paşi de mai jos: 
 
1. Finalizează o comandă de tip Instant de minim 120 lei pe site-ul https://www.okazii.ro în perioada 
1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017 (vânzare de tip instant, care poate fi finalizata prin 
acționarea butonului Cumpără acum sau Adaugă în coș). Nu participă la campanie vânzările de tip 
Mokazii, Anunțuri și Standard. Sunt considerate eligibile doar comenzile care nu sunt anulate 
ulterior de cumpărător sau de vânzător și pentru care vânzătorul nu solicită in mod intemeiat 
returnarea comisionului. Fiecare Utilizator poate participa la concurs cu mai multe comenzi 
finalizate (fiecare în valoare de minim 120 lei) – fiecare comandă de minim 120 de lei îţi aduce o 
şansă în plus la extragerea câştigătorului, în condiţiile prezentului regulament. Prin derogare de la 
prevederile de mai sus, în cazul în care un utilizator plasează o comandă pentru două sau mai 
multe produse şi comanda pentru cel puţin unul dintre acestea este anulată (din orice motiv), codul 
de participare furnizat nu mai este valabil, iar comanda nu mai este considerată eligibilă în prezentul 

http://www.okazii.ro/
https://www.okazii.ro/


concurs, chiar dacă valoarea produsului / produselor a căror comandă nu a fost anulată este mai 
mare de 120 de lei. 
 
2. Înregistrează în pagina de campanie având adresa https://www.okazii.ro/okazii-te-premiaza/  
codul de participare ce va fi afișat în pagina de finalizare a comenzii. Cu alte cuvinte, în momentul 
finalizării unei comenzi în valoare de minim 120 lei, în pagina de finalizare a comenzii va fi afişat 
un cod de participare. Acest cod de participare trebuie să îl introduceţi şi validaţi în pagina de 
campanie cel târziu la ora 23:59:59 din data de 30 noiembrie 2017. 
Un cod de participare introdus şi validat în pagina de campanie va fi invalidat automat şi retras din 
tragerea la sorţi în cazul în care comanda este anulată din orice motiv. 
 
SECŢIUNEA 6. PREMIUL OFERIT ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS 
 
Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului oferit în cadrul acestui concurs.  
 

Nr. 
Premiu 

Modul de 
acordare 

Nr. premiilor 
Valoarea totala 

estimata a premiului 

1. 
 

Autoturism Renault NEW 
MEGANE, versiunea ZEN 

1,6 16V 115 CP 
Tragere la sorţi 1 (unul) 73.353 Lei cu TVA 

 
 
Imaginile folosite în campanie sunt cu titlu de prezentare. 
 
Premiul va fi ridicat personal de către câștigător de la adresa indicată de organizatorul concursului. 
 
SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIULUI 
 
Premiul se acordă în urma tragerii la sorţi. Tragerea la sorţi, publicarea şi anunţarea câştigătorului 
vor avea loc în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea concursului. Câştigătorul va primi un 
mesaj de înştiinţare pe adresa de e-mail folosita la plasarea comenzii care a generat codul 
câștigător. Câştigătorului i se va acorda premiul doar dacă trimite un e-mail de confirmare in termen 
de 5 zile calendaristice de la primirea e-mailul de anunţare a câştigătorului, care să cuprindă 
următoarele date de contact: nume, prenume şi numărul de telefon. Aceste date trebuie să fie reale, 
complete şi corecte, iar în caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.  
 
În cazul în care okazii.ro nu primeşte e-mailul de confirmare de la câştigător în termen de cinci zile 
calendaristice de la anunţarea câştigătorului prin e-mail trimis de către okazii.ro către câştigător, 
va fi efectuată o altă tragere la sorţi pentru premiul respectiv. 
 
Câştigătorul va semna un proces-verbal de predare-primire a premiului. Acesta trebuie să prezinte 
o copie după un act de identitate valabil. 
 
Câştigătorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului în bani sau în alte obiecte care au 
o valoare echivalentă cu valoarea premiului şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor 
premiului.  
 
Premiul va fi acordat în perioada 18-22 decembrie 2017. 
 
SECŢIUNEA 8. PROCEDURA TRAGERII LA SORŢI 
 
Procedura tragerii la sorţi se va desfăşura automat, în faţa unei comisii formate din reprezentanţii 
okazii.ro. 
 
SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATE 
 



okazii.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor în conformitate 
cu prevederile Legii 677/ 2001 
 
Participanţii la concurs sunt de acord ca datele personale să le fie utilizate atat pentru acţiuni 
promoţionale viitoare, fără alte plăţi sau obligaţii, cat si pentru efectuarea demersurilor necesare 
oferirii premiului, daca este cazul. Participantii la concurs sunt de acord ca okazii.ro poate utiliza 
datele cu caracter personal ale Utilizatorilor in cadrul concursului prevazut de acest regulament şi 
le poate dezvălui tuturor companiilor implicate în organizarea concursului. 
 
Participantii, incluzând şi câştigătorul, acceptă prin prezentul regulament ca numele, fotografiile şi 
materialele filmate cu ei să fie făcute publice şi utilizate în scop publicitar, fără alte obligaţii. 
Câștigătorului premiului acceptă prin prezentul regulament să participe la o ședință foto realizată 
în momentul și la locul predării premiului și ca fotografiile realizate cu această ocazie să fie făcute 
publice și utilizate în scop publicitar, prin orice mijloc, fără alte obligații și fără vreo contraprestație 
oferită în acest sens de către Organizator. 
 
Participanţii la concurs se obligă să participe doar în nume propriu. 
 
Participanţii la concurs se obligă să nu fraudeze prin nicio metodă şi în nicio măsură sistemul sau 
mecanismele utilizate pentru desfăşurarea concursului. Orice incalcare de catre Utilizator a 
prezentului regulament, a legilor în vigoare sau a Acordului de utilizare okazii.ro se va considera 
incercare de fraudare a concursului si va atrage raspunderea Utilizatorului respectiv şi, după caz, 
invalidarea rezultatului concursului în cazul în care un participant fraudulos este declarat câştigător.  
 
Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată către okazii.ro, ştergerea sau 
actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001. Conform Legii nr. 
677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are 
dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il priveste si sa solicite stergerea datelor. 
Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs., pe care sa o trimiteti 
apoi fie prin posta scrisa la adresa Bitfactor S.R.L., Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, et. 3, Sector 2, 
Bucuresti, cu mentiunea “Pentru echipa Okazii.ro”, fie prin e-mail la adresa suport@okazii.ro. 
 
SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
 
Bitfactor SRL se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile 
obţinute de către câştigător în conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligaţii de natură fiscală 
sau de orice altă natură, în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorului. Pentru a înlătura orice 
îndoială, taxa de înmatriculare sau orice altă suma de bani datorată pentru punerea în circulaţie a 
autoturismului cad în sarcina exclusivă a câştigătorului şi nu va fi acordată acestuia de Okazii.ro. 
 
Okazii.ro nu îşi asumă nici o obligaţie pentru transmiterea şi primirea mesajelor de confirmare 
privind câştigarea concursului sau orice alte mesaje în legătură cu desfăşuarea concursului sau 
privind concursul, şi nici pentru eventualele erori de transmitere şi primire a acestor mesaje. 
 
Okazii.ro îsi rezervă dreptul de a lua orice fel de măsuri pentru a impiedica sau opri orice fel de 
abuz impotriva concursului sau a desfăşurării acestuia. 
 
Participanţii sunt de acord ca in cazurile de forta majora Okazii.ro si / sau operatorii, directorii, 
angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exoneraţi total de raspundere. Cazurile de 
forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic 
al Okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii 
informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, 
accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Okazii.ro nu poate fi tras la 
răspundere pentru nicio altă situaţie asupra căreia nu deţine controlul. 



In mod expres, participantii inteleg si accepta ca Okazii.ro este absolvit de orice raspundere pentru 
orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial 
sau alte pierderi intangibile, rezultate din particparea la concurs sau orice alt aspect in legatura cu 
concursul precum si din utilizarea site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din 
aceasta.  

Participanţii sunt de acord şi acceptă că toate facilităţile concursului precum şi premiul le sunt 
oferite „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt diponibile” şi le folosesc pe riscul lor propriu, iar Okazii.ro nu 
poate fi tras la răspundere în nicio măsură cu privire la premiu, sau utilizarea acestora şi orice 
efecte juridice / economice derivând din utilizarea acestora. 

SECŢIUNEA 11. LITIGII 
 
Eventualele litigii apărute între Okazii.ro şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele 
judecătoreşti competente de pe raza teritorială a municipiului Bucureşti. 
 
SECŢIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI 
 
Concursul se va întrerupe doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Okazii.ro. Sunt 
considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, 
revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic 
al Okazii.ro, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii 
informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, 
accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundaţia, incendiul, greva şi încetarea 
nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu 
caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Okazii.ro. 
 
SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro pe toată durata 
acestuia. 
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului 
regulament. 
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