
 

Regulamentul concursului: Castiga un Fitbit Blaze 

 

 

Pentru a participa la concursul "Castiga un Fitbit Blaze”, realizat pe pagina de 

Facebook evoMAG, trebuie sa dai SHARE si LIKE paginii de Facebook 

evoMAG si sa raspunzi, printr-un comentariu, la intrebarea: De ce este 

important sa faci miscare? 

Concursul se desfasoara in perioada 12 Octombrie - 22 Octombrie 2017. Dintre 

toti cei care au participat la concurs si care au respectat regulile de mai sus 

(LIKE + SHARE + raspunsul la intrebarea de mai sus) o sa se extraga, prin 

tragere la sorti, un castigator. Premiul concursului este: o bratara fitness Fitbit 

Blaze! 

Castigatorul nu poate primi contravaloarea in bani sau alte obiecte si nici nu 

poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului. Nu vor fi validate si nu 

vor participa la concurs share-uirile acestei note sau cele care nu respecta toate 

regulile prezentului regulament. Editarea si stergerea share-uirilor si/sau 

comentarilor dupa publicarea lor este interzisa. Incalcarea regulamentului va 

duce la descalificarea utilizatorului. Pentru validarea si acordarea premiului, 

castigatorul trebuie sa transmita organizatorului in termenul de maximum 72 

(saptezecisidoua) de ore de la anuntarea numelui acestora in pagina: 

https://www.facebook.com/evoMAG, un mesaj privat cu numele complet, 

numarul de telefon si adresa de email. In cazul in care castigatorul nu trimite 

acest mesaj va pierde dreptul asupra premiului, fara nici o pretentie de 

despagubire, urmand sa fie extras un nou castigator. Castigatorul va fi anuntat 

pe pagina de Facebook evoMAG, pe data de 24 Octombrie 2017. 

  

evoMAG nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la acest 
concurs din cauza unor erori de software, cum ar fi update-uri de sisteme de 
operare sau erori de afisare ale site-ului Facebook sau datorita unor cauze care 
nu depind direct de organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de 
servicii de internet s.a. 
Concursul nu este sponsorizat, asociat, administrat si nu are nici o legatura cu 
Facebook (www.facebook.com)  
  
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa/modifica prezentul regulament 
si va fi adus la cunostinta publicului in cadrul sectiunii „Notes” disponibila la 
pagina: https://www.facebook.com/evoMAG 
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