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Regulamentul Campaniei Promotionale FOMCO Imobiliare : 

" Fomco Imobiliare te trimite in 

luna de Miere “ prin Agentia 

 
 

 
Art. 1. Organizatorul Campaniei: Organizatorul campaniei promotionale FOMCO Imobiliare  
“Fomco Imobiliare te trimite in luna de Miere “  
” este 
 • S.C. FOMCO IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în Cristesti, str. Principala, nr. 801/E, jud. Mures, 
CUI: RO18312900,  inregistrata la Registrul Comertului Mures sub. Nr. J 26/93/2006, 
reprezentata legal prin Szekely Szidonia , in calitate de director executive,  denumita in 
continuare ORGANIZATOR. 
 
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu 
pentru toti participantii, denumit in continuare “Regulament Oficial”, in cadrul societatii 
FOMCO IMOBILIARE SRL. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea 
site-ului  www.apartamentemures.ro  
  
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 
urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de 
prezentare a acestor modificări pe www.apartamentemures.ro 
 
Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei: 
Perioada de desfasurare a prezentei campanii va fi 01 Septembrie 2022  – 31 Decembrie 2022 
. Ultima zi de participare la aceasta campanile este 31.12.2022.  
 
Art. 3. Drept de participare: 
 
Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu varsta de cel putin 18 ani, cu 
domiciliul/resedința în România; si cine poate atesta si prezenta Certificat de casatorie emisa 
in perioada 1 Iunie 2022 si 31 Decembrie 2022 cu excepția angajatilor agentiei de turism Koko 
Tour si a angajatilor FOMCO, a membrilor de gradul I ale familiilor  participantilor si angajatilor, 
precum si cu exceptia oricaror alte persoane care au legatura directa cu aceasta campanile. 
 
Orice participant trebuie sa faca dovada detinerii certificatului de casatorie, document care 
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trebuie prezentat Organizatorului. 
 
Art 4. Mecanismul de desfasurare. Semnalizare campanile. 
 
Campania se va desfasura in cadrul activitatii de vanzare apartamente din proiectul Green 
Residence , Imobile K si L , str.Livezeni , Nr 34/D, parter Birou Fomco Imobiliare. 
si este valabil doar la prezentarea voucherului emis de catre organizator, care are valabilitate 
pana la sfarsitul anului, si anume 31.12.2023 , emis de Agentia de Turism Koko Tour , care se 
va deconta la agentie . 
 
Lista care va cuprinde castigatorii campaniei va fi afisata  pe site-ul 
www.apartamentemures.ro, precum pe paginile social media a societatii .  
 
Concursul  va fii promovat pe toate canalele media online si ofline, la care decide organziatorul 
.  
 
Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora. Modalitate identificare si cumparare. 
 
Campania “ FomcoImobiliare  " Fomco Imobiliare te trimite in luna de Miere “  este valabila pe 
baza voucherelor emise , prin agentia Koko Tour . 
   
Conditii de aplicare:  
 

 Campania este dedicat strict acelor persoane , care au pe perioada campaniei un 
antecontcontract semnat si autentificat la Biroul Notarial, avans achitat de minim 15 % ,  
conform strategiei si a conditiior de vanzare emis de catre Fomco Imobiliare. 

 Nu se aplica retroactv la clienti care au deja un antecontract deja  valid si semnat 

 Primele 3 perechi , in mod cronologic automat va obtine un voucher in valoare de 1.000 Euro, 
care este dedicat strict pentru achizitionaea unei calatorii prin agentia Koko Tour 

 Fiecare pereche are dreptul la 1 voucher – care nu este transmisibila . 

 
Desemnarea castigatorilor va fi facut public imediat la atingerea limitei maxime de 3 vouchere 
. 
Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiului oferit în cadrul 
acestei campanii. 
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O persoana primeste un vocher valabil emis de organizator, cu care trebuie sa se prezinta in 
perioada de valabilitate a acestuia, si care contine obiectul acestei campanii. 
 
Art.6. Desemnarea Castigatorilor 
 
1. Desemnarea castigatorilor se va face automat in urma atingerii conditiilor mai sus 
enumerate care a  participantilor la campanie, in perioada limtata . 
2. Organizatorul are obligatia de a anunta castigatorul telefonic sau prin e-mail, in termen de 
48 de ore de la data desemnarii castigatorului, la numarul de telefon si e-mailul declarat in 
momentul inscrierii in promotie. 
3. In cazul in care  castigatorul nu si-a revendicat premiul ( nu a raspuns la telefon, refuza 
premiul sau nu respecta conditiile si termenele impuse de prezentul regulament etc.) in cele 
48 de ore din momentul contactarii, acesta sunt considerat castigator nevalidat si va pierde 
orice drept asupra premiului castigat; premiul urmand a fi oferit urmatorului castigator 
desemnat printr-o noua extragere din lista participantilor ramasi in campanie. 
 
Art. 7. Litigii 
In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor 
fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, 
partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la 
sediul Organizatorului. 
 
Art. 8. Regulamentul campaniei 
Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul campaniei sau la 
sediul Organizatorului din Tg Mures, str.Livezeni Numar 34/D , parter  
 
Art. 9. Taxe si Impozite 
Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 
obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile 
din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
 
Art. 10. Protectia Datelor Personale 
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele 
câștigătorilor și câștigul acordat în cadrul acestei campanii. Lista câștigătorilor va fi afișata pe 
site-ul www.apartamentemures.ro în conformitate cu prevederile art. 4 si 6 ale prezentului 
Regulament oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 
2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul 
se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câstigătorilor 
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la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în 
vigoare. Prin simpla participare la campanie și trimiterea datelor personale la Organizator, sau 
prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.apartamentemures.ro participanții sunt 
de acord ca datele lor sa intre în baza de date a Organizatorului și să fie folosită în scopuri de 
marketing, respectiv acceptă faptul că în cazul în care sunt desemnați câștigători, datele lor o 
să apară pe site, respectiv social media. La cererea expresa, în scris, a participanților, 
Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. Persoanele participante sunt de acord ca 
imaginea lor (indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută public în 
materialele publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant, placate, și toate materialele print), precum și 
pe canalele de comunicare online ale societății. Totodată sunt de acord ca imaginile foto și 
înregistrările audio-video să fie utilizate de către societate în materiale publicitare audio și/sau 
video și/sau presa scrisă (ca de exemplu spoturi TV, reviste, etc.) aferente și/sau în legătură cu 
proiectul vizat și de asemenea publicarea lor pe pagina “Facebook” a brandului societății și 
“Youtube“ pentru o perioadă nelimitată de timp. Procesarea datelor se realizează conform 
politicii de confidențialitate a societății, repsectiv conform prezentului regulament. 

 
Art.11 Intreruperea Campaniei Promotionale. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 
corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.). 
 
Art. 12 Raspunderea 
Prin participarea la aceasta campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
Nerespectarea regulamentului atrage după sine excluderea participanților și alte consecințe 
prevăzute de normele legale în vigoare. 
 
 
SC FOMCO IMOBILIARE SRL 
Tg-Mures  
31.08.2022  
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