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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„NEW KIDS ON THE BLOCK” 

29 August 2022 - 11 Septembrie 2022 

 

1. Organizatorul Campaniei 

Organizatorul campaniei promotionale „New Kids On The Block” este ATTRIUS DEVELOPMENTS 

S.R.L., o societate infiintata conform legilor romane, cu sediul social in Iasi, str. Palas, nr. 7A, cladirea 

A1, et. 2, biroul A.b-28, Judetul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22/488/2017, cod 

de inregistrare 37160477, avand contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca 

Comerciala Romana S.A., Sucursala Iasi, reprezentata de dl. Emilian Gabriel Grosu, in calitate de 

Administrator („Organizatorul”). 

 

2. Perioada de desfasurare si incetarea campaniei 

Campania se va desfasura in baza prezentului regulament („Regulamentul”), zilnic, in perioada                          

29 August 2022 - 11 septembrie 2022, in intervalul orar 10:00 - 22:00. 

Campania promotionala poate inceta oricand prin vointa unilaterala a Organizatorului, precum si in cazul 

producerii unui eveniment de Forta Majora care impiedica desfasurarea Campaniei. 

 

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal 

La Campanie au dreptul sa participe  numai persoanele fizice, cu varsta peste 18 ani.  

La Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, proprietarii magazinelor din cadrul 

Iulius Mall Suceava, angajatii lor precum si toti cei implicati in organizarea Campaniei. 

Pentru participarea la Campanie, doritorii se vor inscrie in cadrul Campaniei („Participantii”) prin 

completarea documentelor de inscriere, in cuprinsul carora se vor cere si date cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata 

durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul 

Campaniei si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii campaniei si/sau 

pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum 

ar fi dar fara a se limita la: 

• Nume, Prenume: verificarea identitatii participantului/castigatorului Campaniei 

si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor; 

• Numar telefon: confirmarea participarii la campanie si anuntarea castigatorului, astfel: odata 

inscris in softul de campanie, participantul primeste un cod unic de participare pe telefon, pe care 

trebuie sa il transmita mai departe operatorului de date, pentru ca acesta sa poata confirma 

castigarea unui premiu; 

• Data nasterii: necesara pentru a confirma ca participantul este adult si este eligibil pentru castig; 

• E-mail: Participantul trebuie sa transmita datele acestui camp pentru a fi introdus in baza de date 

si a fi informat despre castig, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale 

promoționale privind campaniile organizate de către S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L 

dupa transmiterea consimțământului expres, la terminarea campaniei; 

• Orasul: necesar pentru a confirma identitatea castigatorului. 

 

Persoanele care s-au inscris la Campanie si au completat documentele de inscriere au urmatoarele drepturi: 

• sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si 

dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poata fi transferat catre 

respectivele persoane sau catre o alta organizatie (portabilitatea); 

• sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori 

restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea  de supraveghere 

competenta; 

• fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea 

prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”). 
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In vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Campanie vor trebui sa 

transmita o notificare la urmatoarea adresa de contact: Suceava, Calea Unirii nr. 22, jud. Suceava. 

 

4. Premii 

Premii pe loc în limita stocului disponibil alocat zilnic (108/zi) (1512 total):  

 Vouchere Yoyo Corn în valoare de 15 lei  (82 buc) 

 Vouchere Oscar Cleaning în valoare de 30 lei (57 buc) 

 Vouchere Atlantis Gold în valoare de 150 lei (175 buc) 

 Vouchere Make-up Shop în valoare de 100 lei (21 buc) 

 Vouchere Promenade în valoare de 50 lei (208 buc) 

 Vouchere Delicitate în valoare de 52 lei (180 buc) 

 Vouchere Mado în valoare de 30 lei (4 buc) 

 Vouchere Playsmartshop în valoare de 50 lei (55 buc) 

 Vouchere Meli Melo în valoare de 50 lei (221 buc) 

 Vouchere Sport Vision în valoare de 100 lei (279 buc) 

 Vouchere Skechers în valoare de 100 lei (100 buc) 

 Vouchere Sale e Pepe în valoare de 30 lei (100 buc) 

 Vouchere Secom în valoare de 50 lei (30 buc) 

 

In perioada 29 August - 11 Septembrie, primii 108 de clienti/zi care fac cumparaturi de minimum 400 lei 

la magazinele din Iulius Mall Suceava, se prezinta la Centrul Informational, unde se vor inregistra in baza 

de date Iulius Mall Suceava, vor primi unul dintre premiile mentionate mai sus, care va fi indicat de Roata 

cu Premii pe care Participantii va trebui sa o invarta. De asemenea, clientii se pot înscrie în cursa 

extragerii la sorti, care se va efectua cu ajutorul softului de tip random, din baza de date a participanților 

înscriși în aplicația de la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava: 2 clienti vor câștiga cate 1 (un) 

Laptop Asus 15 FHD R7-6800H 16 GB si 2 clienti vor castiga cate 1 trotineta electrica Xiaomi MI PRO2. 

Extragerea se va efectua cu ajutorul softului de tip random, din baza de date a participanților înscriși în 

aplicația de la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava, în data de 06.09.2022, respectiv 12.09.2022, 

dupa ora 12:00. 

Aceste premii vor fi acordate la Centrul Informational din Iulius Mall Suceava, in intervalul orar                   

10:00-22:00 cu conditia prezentarii clientilor care indeplinesc conditiile specificate in Regulament pentru 

ridicarea premiilor instant. 

Premiile din fiecare categorie se vor acorda in limita stocului disponibil, 108 premii/zi.           

ATENTIE: Pentru obtinerea premiilor instant, se iau in considerare doar bonurile fiscale din ziua 

inscrierii in Campanie.                            

O persoana poate primi in aceeasi zi maximum 1 premiu, indiferent de cuantumul cumparaturilor 

facute. 

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 107.370 lei (TVA inclus).  

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Yoyo Corn este de 15 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Playsmartshop este de 50 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Mado este de 30 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher The Make-up Shop este de 100 lei (TVA  

inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Atlantis Gold este de 150 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Oscar Cleaning este de 30 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Meli Melo este de 50 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher  Delicitate este de 52 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Promenade este de 50 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher  Sport Vision este de 100 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Skechers este de 100 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Sale e pepe este de 100 lei (TVA  inclus). 

Valoarea comerciala individuala a premiului tip Voucher Secom este de 50 lei (TVA  inclus). 
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Premiile acordate prin tragere la sorţi: 

În urma tragerii la sorti, care se va desfăşura: 

• 2 clienți vor câștiga câte 1 Laptop Asus 15 FHD R7-6800H 16GB 

• 2 clienți vor câștiga câte 1 trotientă elctrică Xiaomi MI PRO2 

Extragerea se va efectua cu ajutorul softului de tip random, din baza de date a participanților 

înscriși în aplicația de la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava, în data de 06.09.2022, respectiv 

12.09.2022, după ora 12:00. 

Valoarea totală a acestor premii, acordate prin extragere, este de 2910 Euro fără TVA. 

 

ATENŢIE! 

• Fiecare participant are dreptul la un singur premiu instant in aceeasi zi, indiferent de cuantumul 

cumparaturilor facute. 

• Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în 

bani.  

• In cazul refuzului scris al castigatorului de a beneficia de premiul instant sau cel prin tragere la sorti, sau 

in cazul nerevedincării premiului in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la extragere, 

castigatorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedandu-se la o noua tragere la sorti pentru 

desemnarea altui castigator, in termen de 1 zi de la data la care castigatorul anterior a renuntat sau nu si-a 

revendicat premiul. Noua extragere va avea loc in prezenta comisiei de validare. 

• Numarul de extrageri suplimentare in situatia prezentata mai sus este limitat la 3 extrageri. Astfel, in cazul 

inregistrarii a 4 castigatori extrasi care au cedat dreptul de atribuire a premiului, respectivul premiu va 

ramane in proprietatea societatii organizatoare. 

• Castigatorul va fi anuntat telefonic sau, daca nu poate fi contactat telefonic, va fi anuntat prin transmiterea 

unui e-mail. In cazul in care castigatorul nu se prezinta pentru a-si revendica premiul in termen maxim de 

7 (sapte) zile de la extragere vom intelege ca renunta la premiu, procedandu-se la o noua tragere la sorti 

pentru desemnarea altui castigator. Revendicarea premiului va fi consemnata prin incheierea unui proces 

verbal intre castigator si Organizator. 

 

5. Taxe si impozite 

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori prezentului concurs se calculeaza potrivit legislatiei 

fiscale in vigoare. 

Impozitul pentru premiile a caror valoare individuala depaseste suma de 10.000 de lei este in sarcina 

exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile 

calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit 

conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de catre castigatori in termenul 

anterior mentionat reprezinta situatie de  „renuntare expresa” a acestora la premiul castigat. 

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de catre 

societatea organizatoare 

 

6. Mecanismul Campaniei 

Pentru a participa la Campanie doritorii trebuie sa achizitioneze produse si/sau servicii din magazinele din 

Iulius Mall Suceava, in perioada 29 August 2022 - 11 Septembrie 2022 si sa solicite vanzatorilor 

bonurile fiscale, indiferent de valoarea acestora. Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite. 

Persoanele care fac cumparaturi de minimum 400 lei la magazinele din Iulius Mall si se prezinta la 

Centrul Informational in ziua in care achizitiile au fost efectuate, se pot inscrie la Campanie prin 

inregistrarea in baza de date Iulius Mall Suceava. Apoi vor invarti de Roata cu Premii, iar indicatorul 

luminos le va indica premiul castigat in limita premiilor zilnice disponibile in ziua respectiva. Primii 108 

clienti din fiecare zi de campanie care se vor prezenta la Centrul Informational si se vor inscrie la 

campanie cu bonurile fiscale acumulate in ziua respectiva vor beneficia de premiu. 
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ATENTIE: NU PARTICIPA LA ACEASTA CAMPANIE BONURILE EMISE DE BANCI, DE 

CASELE DE SCHIMB VALUTAR, E-ON, CASINO METROPOLIS, FIRMELE DE ASIGURARI, 

BIROUL EXAMINARI AUTO, BIROUL INMATRICULARI AUTO, SERVICIUL EVIDENTA 

POPULATIEI SI TOATE BONURILE FISCALE SAU CHITANTELE REZULTATE IN URMA 

ACTIVITATII FACTURILOR PRESTATE IN AFARA IULIUS MALL SUCEAVA (EX: 

FACTURI TELEFON, RCS & RDS, ENERGIE ELECTRICA, ETC.). 

Dupa ce acumuleaza bonuri fiscale in valoare de minim 400 lei, doritorii trebuie sa mearga la Centrul 

Informational din Iulius Mall Suceava pentru a se inregistra cu datele personale in baza de date Iulius Mall 

Suceava. Promoterul va inregistra datele personale in aplicatia electronica, inregistrand: numar de telefon, 

nume si prenume participant, data nasterii, e-mail, valoare cumparaturi, numar bon si data bon. 

ATENTIE: Softul va valida datele introduse de participant, transmitand un sms la numarul de telefon 

inscris in aplicatie. Dupa ce va primi sms, participantul prezinta codul primit prin sms pentru a obtine 

premiul instant. Apoi Participantul va invarti de Roata cu Premii, indicatorul luminos ii va arata premiul 

castigat in limita premiilor zilnice disponibile in ziua respectiva. 

Bonurile fiscale pot fi acumulate de la magazine diferite şi din zile diferite de campanie, doar in 

perioada in care se va desfășura campania, adică 29 August 2022 - 11 Septembrie 2022, pentru a se 

inscrie in cursa extragerii pentru premii, reprezentand: 2 clienti vor câștiga cate 1 Laptop Asus 15 

FHD R7-6800H 16 GB si 2 clienti vor castiga cate 1 trotineta electrica Xiaomi MI PRO2. Extragerea 

se va efectua cu ajutorul softului de tip random, din baza de date a participanților înscriși în 

aplicația de la Centrul Informațional Iulius Mall Suceava, în data de 06.09.2022, respectiv 

12.09.2022, dupa ora 12:00. 

Premiile instant pentru primii 108 clienti/zi vor fi acordate in limita stocului disponibil,  luandu-se 

in considerare doar bonurile fiscale emise in ziua respectiva de comerciantii Iulius Mall Suceava 

participanti la Campanie. 

Premiile ramase neacordate in cursul unei zile, se vor reporta pentru ziua imediat urmatoare. 

 

ATENTIE: 

➢ Bonurile fiscale folosite pentru inscrierea in Campanie, vor fi stampilate si pot fi folosite o singura data 

pentru achizitionarea premiilor indiferent de valoarea acestora (Ex. In cazul unui bon fiscal de 420 lei, 

pentru 400 lei participantul primeste o sansa de castig iar restul de 20 lei nu mai poate fi valorificat 

odata ce bonul este stampilat).  

➢ Organizatorul poate solicita la Centrul Informational al Iulius Mall Suceava dovada cumparaturilor 

(produsele) inscrise pe bonul fiscal. In cazul in care nu se poate face dovada cumparaturilor de catre 

client, acesta nu are dreptul de a primi un premiu. 

 

7. Regumalentul Oficial si modificarile lui 

Regulamentul de participare autentificat precum si eventualele modificarile survenite la acest Regulament, 

sunt disponibile in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant la Centrul Informational din Iulius Mall 

Suceava sau pe site-ul  www.iuliusmall.com.  

8. Solutionarea litigiilor 

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 

in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. 

 

                                                                                                                     

26.08.2022       Administratia Iulius Mall Suceava 

        Prin imputernicit, 

        Cezar Costiniuc 

        Gestionar 

 

 

       

 


