REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
COCA-COLA
"Clubul Navetelor"
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Campania publicitara "Clubul Navetelor" (“Programul”) este organizata si desfasurata de catre S.C. CocaCola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania,
cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190,
Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de
Inregistrare RO 474152..
Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al
Programului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe siteul www.coca-cola.ro, (ii) prin e-mail la contact@coca-cola.ro, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei
solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1.
de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Programului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca
astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective
prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public
anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate
necesita o astfel de notificare. Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentului Program reprezinta
proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI
2.1.

Programul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, putand participa la acesta orice
client de top deservit de catre distribuitori din canalul HORECA care achizitioneaza Produse Participante
(astfel cum sunt denumite la Sectiunea 4 de mai jos) indirect, prin intermediul distribuitorilor
Organizatorului (“Locatii Participante”).

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
3.1.

3.2.
3.3.

Programul se va desfasura in perioada: 08 Aprilie 2019, ora 00:00 – 30 iunie 2019 inclusiv, ora 23:59
(denumita in continuare “Perioada Programului”); locatiile de tip Horeca se pot inscrie in Program
exclusiv pe perioada acestuia.
Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Programului pe parcursul derularii acesteia, dar
nu inainte de a anunta acest lucru public, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul
Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1.

Sortimentele si ambalajele participante la Program, denumite in continuare “Produse Participante”, sunt
enumerate mai jos:
a) Coca-Cola Original 250 ml RGB;
b) Coca-Cola Zero Zahar 250 ml RGB;
c) Coca-Cola Lime 250 ml RGB;

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
4.2.

4.3.

Fanta Portocale 250 ml RGB;
Fanta Lamaie 250 ml RGB;
Fanta Strugure 250 ml RGB;
Sprite 250 ml RGB;
Schweppes Kinley Tonic 250 ml RGB;
Schweppes Bitter Lemon 250 ml RGB;
Schweppes Mandarine 250 ml RGB;
FuzeTea Lemongrass 250 ml RGB;
FuzeTea Hibiscus 250 ml RGB;
Cappy Nectar Portocale 250 ml RGB;
Cappy Portocale rosii 250 ml RGB;
Cappy Piersici 250 ml RGB;
Cappy Visine 250 ml RGB;
Cappy Pere 250 ml RGB;

“Coca-Cola”, “Coca-Cola Lime”, “Coca-Cola Zero Zahar”, “Cappy”, “Fanta”, “Sprite” sunt marci
inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company. Schweppes” este marca inregistrata a Atlantic
Industries. “FuzeTea” este marca inregistrata a DP Beverages.
Alte produse comercializate decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi
identificate prin elementele descrise la acelasi punct, nu pot fi utilizate de Participanti pentru inscrierea
in prezentul Program.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.
5.2.

Programul este deschis Locatiilor Participante care comanda necesarul de Produse Participante,
inscrierea in Program putand sa fie efectuata de reprezentantul legal.
Programul este deschis Locatiilor Participante care comanda necesarul de Produse Participante.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Programului
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Participant: Locatia Participanta care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) este inscrisa prin
intermediul reprezentantului sau legal in urma vizitei primite din partea BD-ului Organizatorului si (ii)
comanda Produse Participante pe Perioada Programului.
Brosura: este un material de comunicare care a cuprinde toate detaliile necesare participarii la Program.
Invitatia de participare la Program va fi adresata de catre BD tuturor Locatiilor Participante;
Business Developer/ agent de vanzari: reprezentant al Organizatorului (denumit in continuare BD), care
viziteaza periodic Locatiile Participante si le informeaza asupra modalitatilor de inscriere in cadrul
prezentului Program;
Naveta: in contextul prezentului Program reprezinta un obiect in forma de lada compartimentata ce
contine 24 de Produse Participante.
Mecanism: Mecanismul Programului, se bazeaza pe achizitionarea de navete ce contin Produse
Participante, inclusiv sortimentatia de baza; in functie de cantitatea de navete achizitionate, Locatia
Participanta castiga vouchere de combustibil, in posesia carora pot intra la finalul Programului.

Inscrierea in Program:
6.6.

Locatiile Participante vor fi informate de prezentul Program si de modalitatea de inscriere prin
intermediul BD-ilor, cei din urma vizitand, incepand cu data de 08 aprilie 2019 locatiile HORECA

participante si inmanand brosura impreuna cu un formular tipizat furnizat de catre Organizator denumit
“Acord de inscriere in Program”.
Navetele necesare Participantului pentru a fi recompensat cu vouchere de combustibil sunt evidentiate
in tabelul de mai jos:
Valoare
voucher

Navete
20
80 Ron
30
100 Ron
40
150 Ron
50
200 Ron
60
250 Ron
70
300 Ron
Sortimentatia de baza pentru Locatiile Participante care comanda intre 20 si 49 de navete in Perioada
Programului este:
Sortimentatie de baza
Coca-Cola Original
1
Coca-Cola Zero
1
Fanta Orange
1
Sprite
1
Schweppes
1
FuzeTea
1
Cappy
2
8

Sortimentatia de baza pentru Locatiiile Participante care depasesc 50 de navete comandate in Perioada
Programului este:
Sortimentatie de baza
Coca-Cola Original
Coca-Cola Zero
Fanta Orange
Sprite
Schweppes
FuzeTea
Cappy

1
1
1
1
2
2
2
10

6.7. Participantul care se inscrie in Program primeste garantat dupa prima comanda un kit de materiale
promotionale compus din: 1 desfacator cu logo Coca-Cola, 1 tava cu logo Coca-Cola, 1 set de 6 pahare cu logo
Coca-Cola si 1 tricou cu logo Coca-Cola.
6.8. Pe perioada Programului Participantul trebuie sa comande minim 20 de navete pentru a putea accesa primul
nivel aferent voucherelor. In cadrul vizitelor BD-ul informeaza Participantul cu privire la numarul de navete
comandate in acel moment, iar dupa incheierea Programului, in maxim 30 de zile calendaristice, in functie

de numarul de navete comandate si de sortimentatie, Participantul va putea intra in posesia unuia din
vouchere conform pragurilor stabilite.
6.9. In cazul in care Participantul ofera retur navetele din Produsele Participante achizitionate, acestea se vor
scadea automat si nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea punctajului final.
SECTIUNEA 7. PREMIILE PROGRAMULUI SI VALOAREA ACESTORA
In cadrul Programului se vor acorda fara tragere la sorti un numar total de 1600 premii, constand in vouchere de
combustibil in valoare unitara de 80, 100, 150, 200, 250 si 300 ron.
Valoarea totala a premiilor Programului este de 201761 ron.
Voucherele de carburant pot fi valorificate in reteaua Rompetrol de pe teritoriul Romaniei, in perioada pana

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA VOUCHERELOR
8.1.
8.2.

Pe baza numarului de navete si a sortimentatiei acestora Participantul poate revendica voucherul de
carburant pentru care se incadreaza.
Expedierea voucherelor de combustibil se va face prin Posta Romana/firma de curierat, prin grija si pe
cheltuiala Organizatorului, cu confirmare de primire si cu valoare declarata. Predarea primirea premiilor
constand in vouchere de combustibil se va face pe baza de awb. Awb-ul va fi semnat de repezentantul
legal al Locatiei Participante.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
9.1.Organizatorul implicat in organizarea prezentului Program nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in
litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra navetelor ce contin Produsele Participante.
9.2. Prin inscrierea in Program, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor
cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora
atragand raspunderea si exclusiva a Participantilor.
9.3. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii
care nu respecta prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament
Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.4. Organizatorul Programului nu isi asuma raspunderea pentru:
 Acordurile de inscriere ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte ;
 Situatiile in care numarul de telefon mobil cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat
(numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire,
etc) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Program.
 Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat,
conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa
Organizatorului;
 Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
 Situatiile in care Participantii achizitioneaza in Perioada Programului oricare dintre produsele
Organizatorului neparticipante la Program.
9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Program.
In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
9.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Program care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Programului.

9.7. Prin inscrierea in Program, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord
cu, urmatoarele:
a. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
9.8. Organizatorul:
a. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea voucherelor de combustibil dupa
momentul predarii acestora;
b. este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la
prezenta Program, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura
cu voucherele de combustibil, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor
prejudicii, incluzand..
c. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in
legatura cu voucherele de combustibil indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1. Participantilor la Program nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare.
SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Organizatorul si Locatiile Participante inteleg ca, pentru scopul incheierii sau desfasurarii prezentului
Program, au un interes legitim in a-si dezvălui reciproc și prelucra o serie de date cu caracter personal, cum ar fi
datele angajaților, colaboratorilor, reprezentanților lor legali sau convenționali, precum și date cu caracter
personal ale altor persoane, prelucrate în contextul desfasurarii activitatilor ce fac obiectul acestei Campanii (cum
ar fi partenerii contractuali ai vreuneia dintre Părti).
11.2 Organizatorul si Locatiile Participante se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal in legatura cu si/sau
in contextul incheierii si/sau executarii acestului Program cu respectarea legislatiei aplicabile in materia protectiei
datelor, inclusiv a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).
11.3 Fiecare dintre Parti (fie Organizatorul, fie Locatia Participanta) poate transfera datele cu caracter personal
ale persoanelor mentionate mai sus catre entități din grupul și/ sau alti furnizori de servicii ai respectivei Parti. Daca
datele cu caracter personal sunt transferate in strainatate, Partile vor respecta garantiile adecvate in conformitate
cu garantiile legale adoptate de Comisia Europeana.
11.4 Dacă nu se prevede altfel prin lege sau dacă Organizatorul nu are alte temeiuri legitime pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal ale reprezentantului Locatiei Participante, Organizatorul va păstra respectivele date cu
caracter personal pe întreaga durată a prezentului Program, plus o durată rezonabilă după încetarea acesteia, în
funcție de natura documentelor conținând respectivele date, dar nu mai mare de 60 zile calendaristice. Pentru detalii
privind durata de stocare a datelor, persoanele vizate pot contacta Organizatorul la urmatoarele date de contact:
A )Pentru Coca-Cola HBC Romania SRL:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), Adresa de Corespondență: Sos. Bucuresti Nord nr.
10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov, Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com]
11.5 Locatiile Participante vor informa persoanele vizate (reprezentantii legali ai acestora) cu privire la
caracteristicile prelucrării realizate de Companiile implicate in desfasurarea Programului, astfel cum acestea sunt

descrise la pct. 11.1-11.4 de mai sus inclusiv cu privire la drepturile pe care acestea le au în contextul prelucrării,
anume: (i) dreptul de acces; (ii) dreptul de rectificare; (iii) dreptul la ștergere; (iv) dreptul de opoziție; (v) dreptul
la restricționarea prelucrării; precum și (vi) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În
acest scop, Părțile vor informa cealaltă Parte în mod prompt cu privire la modificările în caracteristicile de
prelucrare a datelor persoanelor menționate mai sus.
SECTIUNEA 12. SESIZARI
12.1 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Program pot depune reclamatii in scris la adresa de email contact@coca-cola.ro sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni
pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale).
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
13.1 Prin inscrierea in Program, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
1.2. Regulamentul Oficial al Programului poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de
luni pana vineri intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la contact@coca-cola.ro,
sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al
acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de
Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata
prin Legea nr. 650/2002.

Organizator Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

