Regulamentul concursului 2 de lansare a site-ului DeviceReview – DeviceR.ro
Sectiunea 1 – Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este site-ul www.DeviceR.ro (numit in continuare
“organizator”), in parteneriat cu firma Eurosoft 2008 SRL, administrator al site-ului
www.Vexio.ro, Reprezentanta Asus Romania, producatorul nJoy si Bitdefender Romania,
(numiti in continuare “parteneri”).
Decizia de participare a acestui concurs, conform regulilor existente in prezentul
regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul
de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta despre acest fapt
publicul.

Sectiunea 2 – Locul si durata desfasurarii concursului
Concursul 4 DeviceR.ro se va desfasura in perioada 21 – 30 Septembrie 2011 si urmeaza
sa fie organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei prin intermediul siteului
www.DeviceR.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata de participare a
concursului pe parcursul desfasurarii acestuia, dar nu fara a anunta acest lucru in mod
public.

Sectiunea 3 – Dreptul de participare
Concursul 4 DeviceR.ro este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care
sunt posesorii unui buletin de identitate sau carte de identitate (cu un CNP valabil, ce
poate fi verificat) pana la data inceperii concursului, cu exceptia angajatilor sau rudelor
organizatorului sau partenerilor.

Sectiunea 4 – Conditii de participare
Inscrierea la acest concurs este posibila numai prin intermediul site-ului organizator
www.DeviceR.ro. Pe durata concursului, prin intermediul site-ului organizator
www.DeviceR.ro va vor fi oferite informatiile necesare pentru inscrierea in cadrul
concursului. Regulamentul concursului va fi disponibil in pagina de lansare a concursului.

Sectiunea 5 – Modul de desfasurare a concursului
Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs,
este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul
regulament.

Concursul se va desfasura in periada 21 – 30 Septembrie 2011, astfel:
- Fiecare participant trebuie sa se aboneze la newsletter-ul DeviceR.ro.
- Fiecare participant trebuie sa fie fan DeviceR.ro pe Facebook.
- Fiecare participant trebuie sa se aboneze la newsletter-ul Vexio.
- Fiecare participant trebuie sa fie fan Vexio pe Facebook.
- Fiecare participant trebuie sa fie fan nJoy pe Facebook.
- Fiecare participant trebuie sa fie fan Asus pe Facebook.
- Fiecare participant trebuie sa fie fan Bitdefender pe Facebook.
- Dupa ce ai terminat cele 7 cerinte de mai sus, trebuie sa lasi un comentariu mai jos, cu
textul „Sunt fan DeviceR.ro si vreau sa castig”.
Participantii care au bloguri si doriti o sansa in plus, puteti sa scrieti un mic articol (minim 3
fraze) in care sa prezentati acest concurs si sa puneti si un link catre pagina concursului.
Astfel Trackback-ul generat automat va intra alaturi de comentariile participante la
tragerea la sorti si veti obtine 2 sanse in loc de 1.
Concursul se incheie Vineri, 30 Septembrie 2011 la ora 23.59.

Sectiunea 6 – Premiile oferite in cadrul concursului
Premiile sunt: un Netbook Lenovo (oferit de Vexio) in valoare de 1.049 Lei, un rucsac de
laptop nJoy (oferit de nJoy) in valoare de 89 Lei, o tastatura de gaming nJoy (oferit de nJoy)
in valoare de 49 lei, un mouse de laptop nJoy (oferit de nJoy) in valoare de 39 Lei, doua
truse Asus cu surubelnite si lanterna cu LED-uri (oferite de Asus Romania) in valoare de 39
Lei fiecare, 3 Cleaning Kit-uri Asus ideale pentru laptopuri si monitoare (oferite de Asus
Romania) in valoare de 49 Lei fiecare, 6 tricouri polo Asus (3 albe si 3 albastre) (oferite de
Asus Romania) in valoare de 69 Lei fiecare, doua licente Bitdefender Internet Security
(oferite de Bitdefender) in valoare de 49 Lei fiecare, un tricou polo Panasonic si o pereche
de casti Panasonic (oferite de DeviceR.ro) in valoare de 129 Lei.
Valoare totala a premiilor acestui concurs este de 2.098 Lei. Premiile nu beneficiaza de
garantie.

Sectiunea 7 – Anuntarea si acordarea premiilor
Castigatorii celor doua premii vor fi anuntati pe site-ul organizatorului www.DeviceR.ro, in
data de 5 Octombrie 2011, si vor fi contactati in 3 zile lucratoare prin intermediul adresei
de email pe care o vor completa pe site-ul organizator in momentul in care lasa
comentariul pentru participare. Castigatorii vor fi selectati prin tragere la sorti prin
intermediul site-ului Random.org

Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de 15 zile lucratoare de la confirmarea lor
ca si castigatori, dupa verificarea conditiilor de participare enumerate in Sectiunea 5, si
dupa ce acestia raspund la emailul de confirmare trimis de organizator.
Participantii care nu indeplinesc toate conditiile cerute in acest regulament de participare
vor fi descalificati si vor fi alesi alti castigatori.
Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa de domiciliu pentru livrarea
premiului, numarul de telefon de contact si celelalte date in mod corect pentru a fi
intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiilor din concurs.
Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele castigatorilor in scopuri publicitare pentru
promovarea acestei competitii.
Sectiunea 8 – Responsabilitate
Organizatorul concursului va acorda premiile persoanelor castigatoare in conformitate cu
specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre
organizatorul www.DeviceR.ro este finala si nu se supune nici unui recurs. Organizatorul
www.DeviceR.ro nu se va angaja in niciun schimb de corespondenta si nici nu se va angaja
in vreo comunicare cu privire la competitie, castigatori, probleme procedurale sau
rezultatele competitiei.
Sectiunea 9 – Prelucrarea datelor personale
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor
la prezenta copetitie in conformitate cu prevederile legii 667 / 2001.
Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor
Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea
datelor personale in baza de date a organizatorului, in scopul participarii la acest concurs si
posibilitatea de a-i fi furnizate informatii despre noutatile si concursurile ulterioare ale
www.DeviceR.ro si a partenerilor sai.
Concursul 4 DeviceR.ro presupune acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca
numele lor va fi facut public potrivit legislatiilor in vigoare.
Sectiunea 10 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele
judecatoresti competente romane din municipiul Galati. Legea aplicabila este legea
romana.

Sectiunea 11 – Intreruperea concursului
Concursul va putea di intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a
organizatorului.
Sectiunea 12 – Regulamentul concursului
Regulamentul concursului este facut public pe site-ul organizatorului www.DeviceR.ro in
pagina de concurs.
Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui
regulament.
Data: 21.09.2011
Echipa www.DeviceR.ro

