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Nr.367/ 12.10. 2022                

 

REGULAMENT TOMBOLA 

ZIUA PORTILOR DESCHISE LA MULTICOM  
 

Administratorul firmei S.C. MULTICOM S.R.L. ZALĂU, Iepure Gavril, numit prin 

actul constitutiv al societăţii, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale şi a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv, contractul colectiv de muncă 

şi regulamentul intern ale societăţii: 

emite următorul: 

           Art. 1. – În data de 20.10.2022, S.C. Multicom S.R.L. va oganiza o tombola  

pentru acordarea unor  premii constand:  

1 BAIE CESAROM (gresie/faianta) 1 2500 2500 

2 LADA FRIGORIFICA  1 837 837 

3 KL 101014 1 799 799 

4 ARAGAZ LDK 1 771 771 

5 PYRAGRANITE KORFU - GHIUVETA 1 725 725 

6 SET LIRIO  1 690 690 

7 COVOR SOFT 3D  1 670 670 

8 SOBA THALIA  1 654.9 654.9 

9 VOUCHER CESAL 2 500 1000 

10 CIOCAN ROTOPERCUTOR 1 440 440 

11 OSKAR SUPERWISS 15 L + AMORSA  3 379.9 1139.7 

12 SOBA GODIN  3 338 1014 

13 SET VASE INOX BELLISIMA 7 PCS 1 350 350 

14 BORMASINA EINHEL  3 319 957 

15 SAVANA ULTRAREZIST 8.5 L  4 303.5 910.5 

16 JACHETA  5 175 875 

17 LED PATRAT  3 99 297 

18 APLICA CU LED  5 60 300 
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     Art. 2. – În vederea acordarii acestor premii  clienţii S.C. Multicom S.R.L.,trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:  

- la Tombolă pot participa persoanele fizice/ juridice care au împlinit cel puțin vârsta 

de 18 ani. 
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- sa faca cumparaturi din magazinul Multicom Zalau  indiferent de valoarea acestora, 

achitate numerar in data de 20.10.2022, exceptie facand magazinul de la punctul de 

lucru din Jibou, str. Odorheiului, nr. 16, si magazinul online www.multicomgroup.ro. 

- participanţii vor completa formularele/taloanele prezentate de Multicom in mod 

corect. 

- extragerea va avea loc in data de 21.10.2022 ora 9.00 live pe facebook-ul Multicom 

Group 

- pentru validarea premiilor castigatorul va trebui sa prezinte dovada achizitiilor (bon 

fiscal, factura fiscala) facute fizic in magazin la data mai sus mentionata. 

Art. 3 - Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la campanie orice persoane 

care au calitatea de angajaţi ai organizatorului, precum şi rude si afini de gradul I ale 

acestora. 

- Participanti la tombola au dreptul la un singur premiu prin extragere- mai multe 

taloane mai multe sanse dar un singur premiu. 

Art. 4. – Prezentul regulament se aplică tuturor clienţilor S.C. Multicom S.R.L. 

Art. 5. - În orice moment, în cazul în care S.C. Multicom S.R.L. decide, prezenta 

campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. 

De asemenea, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata 

campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va 

fi adusă la cunoștință publicului, în mod adecvat. 

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele si 

numarul de telefon indicat să fie folosite pentru  prelucarea datelor cu caracter personal 

potrivit legii si prezentului regulament. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau 

necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului. 

Art. 6. - Campania este valabila doar in magazinul fizic din Zalau, b-dul Mihai Viteazu, 

nr.58/C, judetul Salaj. 

Art. 7. – Prezentul regulament  este disponibil spre consultare in mod gratuit tuturor 

participantilor pe site-ul www.multicomgroup.ro si în interiorul magazinului  Multicom, la 

loc vizibil şi uşor accesibil clienţilor societăţii. 

 

                                                  DIRECTOR EXECUTIV  

IOSIF MARIUS 

 

http://www.multicomgroup.ro/

