
Campania"Voucher cadou 200 lei" 
- Regulament de organizare - 

 
Art. 1. Organizatorul campaniei: 
Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este S.C. Evolution Prest S.R.L., cu sediul 
în Bucuresti, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 20, Bl. 2T, Ap. 31, Sector 3, cod poștal: 032463, număr de ordine la Registrul 
Comerţului nr. J40/8413/2005 cod unic de înregistrare: RO17563840, cont IBAN nr RO23 INGB 0001 0082 1530 8910 
deschis la Banca ING BANK Unirii, reprezentată legal prin dl.  Mihai Patrascu având funcţia de CEO (denumita in cele ce 
urmeaza “Organizatorul”). 
Campania se desfasoara cu sprijinul partenerului TBI Credit IFN S.A., institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, 
str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de 
inregistrare in scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7300000 lei, avand contul bancar: RO62 RZBR 
0000 0600 0386 5697 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-
110014/03.03.2017, institutie de plata inregistrata la BNR sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, reprezentata prin Director General 
Traian Sevastian Baicu, denumită în continuare “Partenerul” 
Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare 
„Regulamentul Oficial”). 
  
Art. 2. Eligibilitate 
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania. 
 
Art. 3. Perioada si locul de desfasurare al campaniei 
3.1. Campania “Voucher cadou 200 lei” se desfasoara incepand cu data de 18.03.2018,ora 09.00 pana la data de 
22.04.2018, ora 23:59 in mediul online. 
3.2. Campania se desfasoara online pe site-ul www.evoMAG.ro 
  
Art. 4. Conditii de participare “Voucher cadou 100 lei” 
4.1. Campania “Voucher cadou 200 lei” se adreseaza clientilor care achizitioneaza produse online de pe site-
urile www.evoMAG.ro prin produsele financiare oferite de catre TBI Credit IFN SA, in urmatoarele conditii: 
-        Produsele achizitionate trebuie sa aiba o valoare cumulata/individuala de minim 1,500 lei (TVA inclus), pentru 
acordarea unui voucher de 200 lei  
-        Achizitia trebuie facuta printr-un produs de finantare oferit de TBI Credit IFN SA. 
4.2. Conform prezentului regulament participantii in cadrul campaniei vor fi numiti Clienti. 
  
Art. 5. Mecanismul campaniei 
5.1 Voucher cadou de 200 lei 
Pentru orice achizitie de minim 1,500 lei facuta pe site-ul www.evoMAG.ro in perioada 18.03.2018 - 22.04.2018 printr-un 
produs financiar oferit de catre TBI Credit IFN SA, se va oferi clientului un voucher cadou in valoare de 100 lei, cu conditia 
acordarii finantarii si incheierii contractului de credit in perioada campaniei. 
5.2. Pentru a beneficia de campania “Voucher cadou 200 lei” participantii la campanile trebuie sa indeplineasca conditiile 
mentionate la Art. 4, 5 precum si conditiile de eligibilitate stabilite conform normelor interne de creditare ale Partenerului. 
  
Art .6. Voucher cadou – conditii de utilizare 
Voucherul oferit conform prezentei campanii se poate folosi o singura data, la o singura cumparatura, pana cel tarziu 22 mai 
2018 ora 23.59. Daca valoarea cumparaturii este mai mica decat valoarea voucherului (inclusiv TVA), nu se va returna 
diferenta astfel rezultata. În cazul in care valoarea cumparaturii este mai mare decat valoarea voucherului, se poate achita 
diferenta prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie. 
Voucherul se poate utiliza doar online pe www.evoMAG.ro  
Voucherul se va transmite pe adresa de e-mail a clientului (comunicata de catre client in cererea de credit) in perioada 18 
martie – 20 mai 2018. 
  
Art. 7. Diverse 
7.1.Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de 
inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau 
perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 
7.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor 
prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. 
7.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara 
controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau 
afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania 
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inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un 
anunt oficial la locatia Campaniei. 
  
Art. 8. Regulamentul campaniei 
8.1.Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile www.evoMAG.ro si www.tbicredit.ro. Prin participarea la 
prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament. 
  
Art 9. Incetarea campaniei 
9.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform 
legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate. 
  
Art 10. Limitarea raspunderii 
10.1. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, 
inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acesta 
Campanie. 
10.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele s iserviciile oferite de catre Organizator, inclusive prezenta Campanie, 
sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite. 
  
Art 11. Legislatie si litigii 
11.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze 
nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din 
prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului. 
  
Art 12. Temeiul legal 
12.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si 
serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
12.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu 
prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. 
12.3. In caz de tentative sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, 
acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. 
12.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai 
sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in 
vigoare. 
  
Organizator, 
EVOLUTION PREST S.R.L. 
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