
Regulament Concurs Allview AXNanoPlus 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului ”Allview AX4Nano Plus” (denumit in continuare„Concursul”) este Mobile247.ro reprezentat 

prin Duluta Victor Marian II. Premiile sunt oferite in parteneriat cu Allview Romania. 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care 

este obligatoriu pentru toti participantii. 

  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod 

oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 

  

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 19 

iunie 2015 - 2 iulie 2015, pe pagina https://www.mobile247.ro/concurs-allview-ax4nano-plus/ iar castigatorul va fi 

desemnat in ziua de 2 iulie 2015. 

  

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu 

cetatenie romana de peste 14 ani, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care 

urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.  

  

Pentru a pariticipa la concurs, participantii trebuie sa intre pe www.allview.ro si sa aleaga produsul 

 (smartphone/tableta) care ii place cel mai mult și apoi completează la adresa https://www.mobile247.ro/concurs-

allview-ax4nano-plus/ in sectiunea comentarii (cu cont Diqus) link-ul spre produsul ales de pe www.allview.ro 

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in 

conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul 

de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

  

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul 

anuntarii si identificarii castigatorului. 

  

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI Utilizatorii vor afla detalii despre concurs de pe www.mobile247.ro  

și Facebook.Com/Mobile247ro  

 

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 19 iunie până la 2 iulie 2015, astfel: 

 

1.Pentru a pariticipa la concurs, participantii trebuie sa intre pe www.allview.ro si sa aleaga produsul 

 (smartphone/tableta) care ii place cel mai mult. 

2. Completează la adresa https://www.mobile247.ro/concurs-allview-ax4nano-plus/ in sectiunea comentarii (cu cont Diqus) 

link-ul spre produsul ales de pe www.allview.ro 

3. Dupa ce au postat produsul ales, asteapta pana la finalul campaniei. 

4. Pe data de 2 iulie 2015, se va extrage castigatorul cu ajutorul www.random.org  

5. Castigatorul sau castigatoarea trebuie sa aiba corect completata adresa de e-mail cu care comenteaza pe 

https://www.mobile247.ro/concurs-allview-ax4nano-plus/ 

6. Castigatorul sau castigatoarea o sa fie contactat/contactata prin e-mail pentru furnizarea datelor pentru expediere. 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI  

 

Se va acorda o singura tableta Allview AX4Nano Plus 
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SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI  

Castigatorii vor fi desemnati in ziua de 2 iulie 2015, la ora 23.59, cu ajutorul site-ului random.org 

  

Participantii la concurs se vor inscrie o singura data. Fiecare comentariu are atasata adresa de IP pentru evitarea 

fraudelor. 

  

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI  

Castigatorul sau castigatoarea tabletei Allview AX4Nano Plus, i se va aduce la cunostinta rezultatul concursului 

imediat dupa extragere, astfel: I se va afisa numele pe pagina concursului si contactat/contactata prin e-mail. 

  

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate pentru expediarea premiului, se va face o noua 

extragere prin www.random.org  

  

Premiile vor fi expediate prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei. 

  

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI  

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 2 iulie 2015, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în 

cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. 

  

SECTIUNEA 10. LITIGII  

In cazul unor litigii aparute intre Mobile247.ro si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  
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