Regulamentul promotiei ”Reducere 100 euro/rezervare pentru vacantele charter 2018
Metrorex”
01 martie – 30 aprilie 2018

1. Organizator:
Promotia « Reducere 100 euro/rezervare pentru vacantele charter 2018 Metrorex »
este organizata de SC TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL (denumita in
continuare « Organizator ») cu sediul in Bucuresti, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5a,
sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2585/1995, avand CUI RO
7177280, reprezentata prin Dragos Anastasiu, in calitate de Administrator.
2. Locul de desfasurare a Promotiei:
Promotia se desfasoara in reteaua Metrorex, magistralele 1, 2 si 3, in perioada 01 martie – 30
aprilie 2018, si se desfasoara conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt
obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut
public conform legislatiei aplicabile in Romania.

3. Perioada de desfasurare a Promotiei:
Promotia se va desfăşura în perioada 01 martie – 30 aprilie 2018.
4. Mecanismul Promotiei:
4.1. Inscrierea la Promotie.
Pentru a se inscrie in Promotie, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ
urmatoarele conditii:


Sa rezerve pe www.tui-travelcenter.ro servicii turistice ce se incadreaza in
conditiile Promotiei.

Pentru toate pachetele de servicii turistice ce se incadreaza in conditiile Promotiei,
rezervate in perioada Promotiei si achitate in conformitate cu contractul de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, clientii TUI TravelCenter primesc
automat o reducere de 100 euro/rezervare, prin utilizarea codului “TUI100” in
procesul de rezervare.

4.2. Descrierea serviciilor turistice care fac obiectul Promotiei:



Pachete turistice compuse din cazare + transport cu avionul pe cursele charter 2018.
Destinatiile charter 2018 sunt:

Turcia – Antalya
Insule Grecia – Creta (Heraklion si Chania), Corfu, Rhodos, Santorini, Zakynthos
Insule Spania – Mallorca si Tenerife
Cipru.

4.3. Validarea inscrierii
Se considera ca participantul este inscris in mod valabil la Promotie, daca intruneste
concomitent urmatoarele conditii:




A rezervat pe www.tui-travelcenter.ro cel putin 1 pachet de servicii care se
incadreaza in conditiile Promotiei;
A achitat avansul pentru pachetul de servicii turistice conform conditiilor de
rezervare
A platit integral serviciile turistice rezervate conform contractului de comercializare
a pachetelor de servicii turistice.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in Promotie a participantilor ce
nu respecta cerintele Promotiei.
4.3. O persoana poate intra in Promotie de mai multe ori prin achizitionarea de mai multe
pachete turistice cumparate separat, atat timp cat conditiile de participare sunt indeplinite.

4.4. Prin inscrierea la Promotie, participantul sau reprezentantul legal al acestuia
garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior acest
lucru, cu acte.
4.5. Un participant poate fi descalificat in orice moment daca Organizatorul observa
orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Promotia si prezentul
Regulament. Organizatorul considera inscrierea la Promotie ca o acceptare implicita
a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si
corecte.
4.6. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus,
Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.
5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest Promotie orice persoana fizica care are varsta minima
implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie.
Participarea la acest Promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa
si neechivoca a prezentului Regulament si prezinta acordul expres de colectare,
stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, precum si acordul privind
transmiterea datelor personale in vederea expedierii documentelor de calatorie.
Participarea la Promotie este conditionata de achizitionarea de produse turistice. In
acest sens, este necesar ca participantii sa achizitioneze pachete de servuicii turistice
pentru a se putea inscrie sau castiga. Inscrierea in Promotie constituie acceptarea de
catre acestia a prezentului Regulament.
6. Taxe si impozite.
Organizatroul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile obtinute de catre participanti in conformitate cu Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura
cu acestea, fiind exclusiv in sarcina participantului.
Reducerile acordate in valoare idividuala de pana in 600 lei sunt neimpozabile.
Impozitul va fi calculat la valoarea efectiva a reducerii.
Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli efectuate de
participant dupa folosirea reducerii acordate de Organizator.
7. Protectia datelor personale:
7.1. Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub
numarul 6098 la ANSPDCP.
7.2. Prin participarea la acest Promotie, fiecare Participant isi da acordul, in mod
expres si neechivoc, cu privire la:




Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind datele
personale, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea
in Promotie precum si a datelor oferite cu acest scop sau pentru facturarea si
emiterea documentelor de calatorie. Participantii isi dau, de asemenea, acordul sa
furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr
de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre
Organizator in scopul acordarii reducerii stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior
mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

7.3. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale
participantilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
7.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio
justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Promotie sa
fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter
personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
7.5. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare,
dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa
justitiei.
8. Litigii:
8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie se vor
rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, raman competente instantele de la sediul
Organizatorului.
8.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor
sau ale institutiilor asupra reducerilor castigate de catre participanti.
8.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea
retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
8.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate.
8.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea
Promotiei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie
electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau
altii asemenea.
8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un participant la
Promotie, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent sau daca acesta
completeaza formularul necorespunzator.
8.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea
reducerilor.

8.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea TUI
TravelCenter sau a participantilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.
8.9. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si
pentru utilizatorii inscrisi in acest Promotie, ori pentru consecintele care decurg din
acesta actiune.
9. Regulamentul Promotiei:
9.1. Regulamentul Promotiei este disponibil pe site-ul TUI TravelCenter
(https://www.tui-travelcenter.ro/library/media/tui-travelcenter/documents/reg-metrorex2018.pdf).
9.2. Participarea la aceasta Promotie implica acceptarea irevocabila si neconditionata
a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului
Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii
modificarilor pe pagina TUI TravelCenter. Modificarile/forma modificata a
Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul Promotiei este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
In cazul nerespectarii prezentului Regulament/promotii, reducerile castigate nu se
vor acorda.
SC TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL
Prin reprezentant,

Act additional Regulamentul promotiei ”Reducere 100 euro/rezervare pentru vacantele
charter 2018 Metrorex”

1. Articolul 4.2. se modifica astfel:
4.2. Descrierea serviciilor turistice care fac obiectul Promotiei:


Pachete turistice compuse din cazare + transport cu avionul.

Celelalte prevederi, nemodificate prin prezentul Act Aditional, raman in vigoare.

Regulamentul Promotiei este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
In cazul nerespectarii prezentului Regulament/promotii, reducerile castigate nu se
vor acorda.
SC TOURING EUROPABUS ROMANIA SRL
Prin reprezentant,

