
 

REGULAMENT DE DESFASURARE SI PARTICIPARE LA 

Campania promotionala „CELEBRATE&WIN TOGETHER“ 

 
 
ART.1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE 
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „CELEBRATE&WIN TOGETHER“, este NOVO INVESTMENT RO  SRL, cu 

sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 275-277, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

J23/2157/2010, cod fiscal RO 17863839, reprezentata legal de administratorii Valentin-Adrian GEORGESCU si 

Werner Klein. 

ART.2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 
2.1. Campania promotionala „CELEBRATE&WIN TOGETHER“ se desfasoara incepand cu luna Iulie 2020 până la 
acordarea celor 100 de beneficii aferente celor 100 de comenzi ce vor fi finalizate prin contracte de vanzare/inchiriere. 
 
2.2. La prezenta campanie promotionala „CELEBRATE&WIN TOGETHER“ participa persoanele juridice 
(Participantul) care, in perioada de desfasurare vor plasa comenzi pe pagina web www.novomaticromania.ro. 
 
2.3. Pentru a putea participa la prezenta campanie promotionala, Participantul va trebui sa detina o licenta valabila 
clasa I sau clasa a II-a, eliberată de catre Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. 
 
2.4. Vor fi oferite beneficii primelor 100 de comenzi, efectuate incepand cu luna Iulie 2020, care se vor concretiza in 
contracte de vanzare/inchiriere pentru echipamente de joc. 
 
ART.3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
3.1. Campania promotionala „CELEBRATE&WIN TOGETHER“ este deschisa participarii tuturor persoanelor juridice 
care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament – Participant. 
 
3.2. Participantii la campania promotionala „CELEBRATE&WIN TOGETHER“ sunt obligati sa respecte termenii si 
conditiile Regulamentului. Participarea la aceasta campanie promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala, 
expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament, conditii si prevederi pe care le accepta in mod 
expres, fara a da o declaratie separata in acest sens. 
 
ART.4. VALOAREA BENEFICIILOR SI DATA ACORDARII ACESTORA 
4.1. Beneficiile constau in discounturi acordate la vanzarea si inchirierea echipamentelor puse la dispozitie de catre 
Organizator care se concretizeaza in contracte de vanzare/inchiriere. 

 Pentru comenzile care se concretizeaza prin achizitionarea de echipamente de joc, clientii vor 

beneficia de urmatoarele discounturi si 24 de rate pentru urmatoarele tipuri de echipamente: 
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Tip de cabinet Numar de echipamente/rate 

FV834F2SX Black 
Edition  

1-10 echipamente: 12 rate lunare 

11-29 echipamente: 15 rate lunare 

30-49 echipamente: 18 rate lunare 

50-99 echipamente: 20  rate lunare 

100+ echipamente: 24 rate lunare 
 

 

 Pentru comenzile care se concretizeaza cu inchirierea de echipamente de joc, clientii vor beneficia de 

2 luni gratuite, prima și ultima din contract (ultima lună va fi gratuită numai dacă clientul va plăti la 

timp chiria conform contractului de închiriere); 

 

4.2.  Un participant poate plasa mai multe comenzi, acesta beneficiind de mai multe discounturi aferente pentru fiecare 
contract de vanzare/inchiriere finalizat.  
 
4.3. Pentru a intra in posesia beneficiilor, castigatorii vor trebui sa plaseze cel putin o comanda ferma si sa semneze un 
contract  de vanzare/inchiriere. 
 
ART.5 MODALITATEA DE ACORDARE A BENEFICIILOR 
5.1. La aceasta campanie promotionala participa persoanele juridice care se incadreaza si respecta prevederile art. 2 
din prezentul regulament. 
 
5.2. In functie de ordinea primirii comenzilor si incheierii contractelor se vor acorda gradual beneficii pentru fiecare 
contract in parte, Beneficiarii ofertei promotionale fiind toti cei care au inregistrat o comanda pe site-ul 
www.novomaticromania.ro pana la atingerea limitei de 100 de comenzi (comenzile vor fi inregistrate in baza 
contorului afisat pe site-ul www.novomaticromania.ro). 
 
5.3. Niciunul dintre beneficiile oferite nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau in alt bun sau serviciu.  
 
5.4. In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in 
prezentul Regulament sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul campaniei promotionale „CELEBRATE&WIN 
TOGETHER“ prin frauda, fals, mijloace dolosive sau incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi 
rezerva dreptul de a suspenda/revoca oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara ca 
Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa 
ce beneficiile a fost deja acordat, respectivul Participant va restitui Organizatorului contravaloarea beneficiilor si, daca 
este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta. De asemenea, Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea 
recuperarii prejudiciilor cauzate. 

 



 

 
 
 
ART.6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIULUI 
6.1. Beneficiarii ofertei promotionale vor fi informati de catre Departamentul Vanzari asupra beneficiilor obtinute, si 
vor primi toate detaliile privind acordarea acestora. 
 
ART.7 INCETAREA CAMPANIE PROMOTIONALA 
7.1. Prezenta campanie promotionala va înceta la data stabilită de catre Organizator la art. 2.1. 
 
7.2. Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de data mentionata la punctul 2.1, numai in cazul apariţiei 
unui eveniment ce constituie forţa majora, conform legislaţiei in vigoare, in cazul schimbării cadrului legislativ sau in 
cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie 
promotionala. 
 
ART. 8 Alte clauze 
8.1. Prezentul Regulament prezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la actuala campanie promotionala 
trebuie sa le indeplineasca pentru a fi consideraţi eligibili. 
 
8.2. Eventualele cazuri neprevăzute in prezentul Regulament se vor soluţiona prin decizii ale Organizatorului, care sunt 
obligatorii pentru participanţii la campania promotionala. 
 
8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii campanie 
promotionala, urmând ca modificările sa fie aduse la cunostinta paticipantilor inainte de a fi puse in aplicare. 
 
Regulamentul de desfasurare si participare va fi disponibil pe www.novomaticromania.ro sau poate fi pus la 
dispozitie la cerere printr-o solicitare transmisa la adresa de e-mail: sales@admiralromania.ro. Regulamentul de 
participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.  
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