Regulamentul campaniei “Ofertă specială de Sărbători”
Campanie promoțională pentru utilizatorii Publi24.ro
Perioada campaniei: 13-19 Decembrie
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1. Campania promotionala „Oferta speciala de Sarbatori” (denumita in continuare
„Campania”) este organizata si desfasurata de Russmedia Digital SRL, cu sediul in Oradea,
Jud. Bihor, bd. Dacia, nr. 34, avand cod unic de inregistrare 20201084 atribut fiscal RO
(denumita in continuare „Agentia” sau „Organizatorul”).
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care
participantii la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul
Oficial").
1.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele
modalitati: − accesand site-ul www.publi24.ro in sectiunea de la baza paginii principale si a
altor pagini generale (footer), sau printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului,
la adresa de e-mail a departamentului de suport clienti (contact@publi24.ro) pe toata
durata de desfasurare a Campaniei.
1.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si
completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament
Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe
parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca
astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor
intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional
va fi publicat si pe: - www.publi24.ro, in sectiunea dedicata Termenilor si conditiilor.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA
CAMPANIEI
2.3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada
13.12.2021 (ora 10:00:01, ora Romaniei) – 19.12.2021 (ora 23:59:59, inclusiv, ora
Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), prin intermediul website-ului
www.publi24.ro, in sectiunea dedicata incarcarii contului Publi24.ro cu credite, la link-ul
https://www.publi24.ro/incarcare-cont (denumit in continuare „Site-ul Campaniei”).
2 3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti
sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani,
impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant" si colectiv
„Participanti").
4.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 5. CAMPANIA PROMOTIONALA
5.1. In cadrul Campaniei sunt utilizatorii publi24.ro pot beneficia de urmatoarea oferta la
incarcarea de credite, conform prezentului Regulament Oficial:
Incarcarea
de credite
5
10
20
50
100
200
500

Credite Bonus
Standard
0
0
1
5
10
50
150

Extra Bonus Campanie
Sarbatori
0
0
1
5
10
50
150

Oferta promotionala de Craciun din perioada 13.12.2021 - 19.12.2021 implica dublarea
bonusului la valorile de incarcare credite care contineau initial/anterior perioadei de campanie
credite bonus. Astfel ca pentru incarcarile in valoare de 5 respectiv 10 credite Publi24,
bonusul fiind 0 va ramane 0, insa pentru incarcarile de credite cu valori de la 20 credite la
500 credite (20/50/100/200/500) bonusul la valorile oferite anterior perioadei de campanie va
fi dublat de intreaga durata a campaniei.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Pentru a beneficia de oferta promotionala din aceasta campanie utilizatorii trebuie sa aiba
un cont activ pe site-ul Publi24.ro, si sa faca o achizitie de credite cu valori cuprinse intre 20500 credite Publi24.
Participantilor li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, impreuna cu
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusa in Regulamentul Oficial
ca Anexa 1, si sa confirme acceptarea si luarea la cunostinta a acestora prin bifarea casutelor
corespunzatoare, numai dupa citirea documentelor, conform celor de mai sus.
Un Participant poate sa beneficieze de aceasta oferta promotionala de Sarbatori de oricate ori
doreste, co conditia ca volumul de credite din contul sau sa nu depaseasca volumul maxim
admis pe site-ul Publi24.ro.
SECTIUNEA 7. RASPUNDERE

7.1. Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in
conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de
implementarea prezentei Campanii.
7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea:
▪ pentru incercarile de achizitie de credite Publi24 incomplete sau incorecte sau nefinalizate.
precum si pentru trimise inainte sau dupa Perioada Campaniei; ▪ pentru neprimirea, pierderea
sau primirea cu intarziere a e-mail-urilor, respectiv neprimirea, pierderea sau primirea
intarziata a SMS-urilor / e-mail-urilor trimise de catre Organizator Participantilor si invers,
determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar
fara a se limita la, defectiuni sau probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, retelele de
internet, retelele de curent electric etc);
▪ pentru intreruperile serviciilor oferite de catre terti - nefunctionalitati ale furnizorilor de
internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc;
▪ erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact
este responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de
obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate, care au dus la
imposibilitatea beneficierii de aceasta promotie;
▪ imposibilitatea unui castigator de a beneficia de oferta din motive independente de
Organizator;
▪ cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul
Regulament Oficial;
▪ derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii
serviciilor de internet, cat si a serverelor ce gazduiesc site-ul, cat si alte servicii de care
functionalitatea site-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, site-ul
Campaniei nu poate fi accesat in vederea beneficierii de oferta din Campanie.
7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara
actuala campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, respectivele tentative vor fi
anulate.
7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie
care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al
Campaniei.
7.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a
Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. Incercarea de frauda va
rezulta in descalificarea respectivului participant pentru intreaga Perioada a Campaniei si
implicit acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de promotiia Campaniei.
SECTIUNEA 8. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
8.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu
Politica de confidentialitate site-ului Publi24.ro care poate fi accesata aici:
https://www.publi24.ro/politica-de-confidentialitate
8.2. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in
legatura cu Campania se pot depunde la adresa gdpr@publi24.ro
SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea
Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente
care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va
informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea
Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei www.publi24.ro.
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA
10.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in
vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si
care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament
Oficial.
10.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei
conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire
va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a
prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.
SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente din judetul Bihor.
11.2. Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre
departamentul de suport clienti la adresa de email contact@publi24.ro, in termen de
maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data intampinarii oricarei situatii care necesita
suport. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio
reclamatie/sesizare.
11.3. Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu: a) numele, adresa de email a contului Publi24.ro precum si alte date necesare pentru identificarea si contactarea
contestatorului; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
11.4. Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la
data primirii.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat intr-un exemplar original publicat pe site-ul
Publi24.ro astazi, 13.12..2020.

