REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“PROMOTIA FIESTA ANVELOPE DE IARNA”
1 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) UNICREDIT
CONSUMER FINANCING IFN S.A., societate administrată în sistem dualist, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910, înscrisă în Registrul General al Băncii
Naţionale a României sub numărul RG-PJR-41-110247/24.10.2008 , Registrul Special sub numărul RSPJR-41-110065/09.02.2010 si Registrul institutiilor de plata sub numarul IP-RO-0009/02.03.2015,
inscrisa in registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 10243, cu sediul în
Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, capital social subscris si varsat: 103.269.200 Lei,
reprezentată legal prin Alberto Garbarino, în calitate de Presedinte Directorat si Vlad Radutu, în calitate de
Director Vânzări – Canal Nebancar (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Campania se desfăşoară in colaborare si cu sprijinul partenerului Ford Romania, cu sediul în Strada Henry
Ford( 1863-1947) nr. 29, Craiova, Judetul Dolj număr de ordine la Registrul Comerţului nr. J16/ 3150/
1994 cod unic de înregistrare: RO 6488696 reprezentată legal Attila Szabo având funcţia de Manager
General, denumită în continuare “Partenerul”.
Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in
continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul este disponibil pe site-ul oficial www.ucfin.ro si, la
cerere, in Locatiile partenerului.
SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 1 noiembrie 2017 ora 00:00 si se va incheia la data de 30 noiembrie
2017, ora 23:59 (inclusiv), denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”.
Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in
Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul nu isi asuma nicio
responsabilitate cu privire la considerente faptice ce determina participantii la Campanie sa considere
continuarea Campaniei dupa data de 30 noiembrie 2017, cu exceptia cazului in care o astfel de
continuare ar avea loc ca rezultat al modificarii prezentului Regulament Oficial cu publicarea unui anunt
in acest sens pe site-ul www.ucfin.ro,
SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei si este valabila in reteaua de dealeri a Partenerului
(denumite în cele ce urmează „Locaţiile Partenerului”) a carei lista este disponibila pe site-ul
www.ford.ro
SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
La această Campanie participa produsul financiar “Credit Ford” oferit de UniCredit Consumer Financing,
prin intermediul UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., in calitate de intermediar de credit al
Organizatorului, pentru achizitionarea unui autoturism Ford Fiesta din locatiile distribuitorilor autorizati ai
Partenerului in Perioada Campaniei.

Exemplu de calcul pentru un Credit Ford achizitionat pentru cumpararea unui autoturism Ford Fiesta in
valoare de 10.750 Euro (pret 48.375 Lei la un curs exemplificativ de [4,5] Lei/1 Euro) TVA inclus, avans
20.325 Lei (42%): valoarea totala estimativa a creditului va fi de 28.050 Lei pe o perioada de 60 luni,
astfel: rata anuala dobanda variabila de 5,99% (ROBOR la 3 luni + marja creditorului 4.94%), analiza
dosar 790 Lei, administrare lunara credit 0 Lei, rata lunara estimativa 600 Lei, valoarea totala
estimativa platibila a creditului 35.984 Lei, DAE 10.77 %. ROBOR 3 luni, calculat la 20.09.2017.
Valoarea estimativa a ratei lunare de mai sus include asigurarea de viata.
Detaliile complete referitoare la produsul participant pot fi regasite pe site-ul www.ucfin.ro
SECTIUNEA 5. PARTICIPANTII LA CAMPANIE
La această Campanie pot participa numai persoanele fizice, cetățeni români cu domiciliul sau reședința în
România, cetățeni români nerezidenți sau cetățeni străini rezidenți în România, care au împlinit vârsta
majoratului stabilita conform legislatiei aplicabile, până la data de 01.11.2017 (Data Începerii
Campaniei), care nu vor avea vârsta mai mare de 70 ani la data finalizării duratei contractului de credit,
care respectă prevederile Regulamentului Oficial şi care contracteaza un Produs participant prin
intermediul UniCredit Leasing Corporation IFN S.A pentru achizitia unui Ford Fiesta. din Locaţiile
distribuitorilor autorizati ai Partenerului (denumiți în cele ce urmează „Participanții”).
Nu pot participa la această Campanie persoanele care nu au împlinit vârsta majoratului stabilita conform
legislatiei aplicabile in Romania până la data Începerii Campaniei sau persoanele care vor avea vârsta mai
mare de 70 ani la data finalizării duratei contractului de credit.
În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de către Organizator, reiese că nu au fost respectate
criteriile de participare la Campanie (ex: participanții nu au implinit vârsta majoratului până la Data
Începerii Campaniei; participanții depășesc vârsta maximă de 70 ani la data finalizării duratei contractului
de credit), Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage participanților premiul obținut ca rezultat al
activității lor și/sau să restricționeze participarea acestora la Campanie până la încheierea acesteia.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
Persoanele fizice care contracteaza un produs participant astfel cum este descris la Sectiunea a 4-a din
prezentul Regulament, in vederea achizitionarii unui autovehicul Ford Fiesta editia 2017, in conformitate
cu conditiile enumerate la Sectiunea a 4-a si a 5-a din prezentul Regulament Oficial, vor primi un set de
anvelope de iarna in dimensiunea jantelor modelului Ford Fiesta achizitionat.
Pentru a putea beneficia de premiul acordat in aceasta Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
A) Sa aplice in Perioada Campaniei pentru un Produs participant mentionat in Sectiunea a 4-a in vederea
achizitionarii unui autovehicul Ford Fiesta editia 2017 de la unul dintre dealerii Partenerului, prin
intermediul UniCredit Leasing Corporation IFN S.A
B) Solicitarea de credit sa fie aprobata
C) Sa semneze contractul de credit si sa achizitioneze autovehiculul prin Produsul Participant
D) Sa respecte prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera un premiu constand intr-un set de anvelope de iarna in
dimensiunea jantelor modelului Ford Fiesta achizitionat tuturor Participantilor la Campanie care
indeplinesc cumulativ conditiile mentionate in Sectiunile 4, 5 si 6.

Dimensiunile anvelopelor de iarna vor fi in conformitate cu dimensiunile de anvelope compatibile cu
modelul Ford Fiesta editia 2017, corespunzatoare cu jantele cu care este echipat autovehiculul
achizitionat in cadrul Campaniei (195/60/R15 ; 195/55/R16; 205/45/R17; 205/40/R18).
-

Valoarea premiilor cu TVA este de:
1 set anvelope iarna marca Pirelli, 195/60/R15 in valoare de 257,3 euro
1 set anvelope iarna marca Pirelli, 195/55/R16, in valoare de 384,43 euro
1 set anvelope iarna marca Pirelli, 205/45/R17 in valoare de 588,67 euro
1 set set anvelope iarna marca Pirelli, 205/40/R18 in valoare de 921 euro

Valoarea aproximativa totala a premiilor este de 7.566 euro, TVA inclus (34.803 lei la un curs valutar
mediu de 4,6lei/euro) urmand ca valoarea totala finala sa fie stabilita in functie de:
- cursul de schimb euro/leu afisat de Banca Nationala a Romaniei.
- numarul de Produse participante la campanie achizitionate in Perioada Campaniei.
Organizatorul nu este si nu va fi responsabil pentru performantele si caracteristicile tehnice premiilor
acordate.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia costurilor stabilite in sarcina Participantilor si mentionate in contractul de
credit.
Persoanele participante nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea
acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor
acordate.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIULUI
Premiul va fi ridicat personal de catre Participanti odata cu autoturismul achizitionat, in baza unui
Proces Verbal de predare primire din Locatiile distribuitorilor autorizati ai Partenerului in care au fost
depuse cererile pentru produsul financiar participant. La ridicarea premiului, participantul va trebui sa
se legitimeze cu un act de identitate valabil, in original.
SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru venitul din premii
obtinut de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligatii
de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorilor.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare.
SECTIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de abuz sau orice alte tentative care
ar putea afecta imaginea Organizatorului sau ar putea genera costuri suplimentare in sarcina
Organizatorului.
In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul ce revine participantului,
oricand, fara alte despagubiri sau plati.

Odata cu transferul premiilor catre participanti inceteaza orice obligatie a Organizatorului fata de
acestia in legatura cu prezenta Campanie si premiul aferent.
Organizatorul Campaniei nu îsi asumă nicio răspundere pentru premiile acordate, pentru calitatea sau
viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie sau pentru alte riscuri inerente.
Organizatorul nu va fi răspunzător de calitatea premiilor, răspunderea fiind a producatorului.
De asemenea, reclamaţiile referitoare la premiul acordat, ulterioare momentului semnării procesului
verbal de predare-primire nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.
Premiile neacordate din motive independente de vointa Organizatorului raman in posesia acestuia.
SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin acceptarea premiului si semnarea Procesului Verbal participantii sunt de acord cu Regulamentul
Oficial si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate de catre UniCredit Consumer Financing IFN
S.A.. in scopul derularii Campaniei si atribuirii premiilor.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Castigatorii isi pot exprima acordul de a li se publica numele pe site-ul oficial al UniCredit Consumer
Financing IFN, Organizatorul insa nu conditioneaza acordarea premiilor de exprimarea acestui acord.
Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru
a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului prin orice mijloace de
comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in
acest sens. Organizatorul nu conditioneaza acordarea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in
care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor, cu respectarea
legislatiei aplicabile in vigoare. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform
Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13),
dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu
Caracter Personal si justitiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe
an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de
asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
exista dispozitii legale contrare. Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si
fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Participantii
au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea
datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi,
Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre: S.C. UNICREDIT
CONSUMER FINANCING IFN S.A., cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3,.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
Pentru scopul acestui document, prin Forta Majora se intelege evenimentul extern, imprevizibil,
absolut invincibil si inevitabil, care este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca. Prin
caz fortuit se intelege acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de Organizator, care
este de natura a exonera de raspundere partea care il invoca, inclusiv deficientele de natura tehnica si
a caror aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
acest Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie,
incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice
reglementare care poate aparea ulterior inceperii Campaniei si care poate interzice sau modifica
prezentul Regulament.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1634 C.civ. Organizatorul, daca
invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la
aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
Aceasta Campanie poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a continua prezenta Campanie, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-urile www.ucfin.ro,.
SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie, acestea
vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.
Prezentul Regulament al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.ucfin.ro, incepand cu data de 1
noiembrie 2017.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, dar nu inainte de a anunta
publicul pe site-ul www.ucfin.ro

