
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
Anastasia Beverly Hills – abonare newsletter   
  
   
I. Durata campaniei 
I.1 Campania «Anastasia Beverly Hills –Abonare newsletter make-up», se desfasoara incepand cu 
data de 11 august 2015, ora 13:00 si se incheie la data de 31 august 2015, ora 13:00. 
  
II. Organizator 
II.1 Organizatorul campaniei este SC K&L Universal SRL, societate romana, cu sediul : Calea 
Victoriei nr 63-81, Parter, Camera A, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/23929/2007, cod unic de inregistrare  fiscalaRO 22956594. 
Campania va fi organizata pe pagina de web Anastasia Beverly Hills Romania 
www.anastasiasoare.ro  
  
II.2 Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al 
Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare RegulamentOficial). 
II.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel 
de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor 
modificari/schimbari pe pagina www.anastasiasoare.ro 
  
III. Drept de participare 
III.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot 
participa toate persoanele fizice, cu varsta de peste 18 ani, majore,  cu rezidenta in Romania, mai 
putin angajatii societatilor SC K&L Universal SRL, precum si rudele acestora pana la gradul IV. 
  
III.2 Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorului, in termen de maxim 5 zile de la 
data extragerii, pe pagina https://www.facebook.com/AnastasiaBeverlyHills.Romania si via email.  
  
III.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice, in scopuri publicitare, numele, participantilor 
si castigatorului acestei promotii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor de mai sus precum 
si a imaginii participantilor la aceasta promotie nu va fi de natura a crea nici un fel de obligatii, 
inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului. 
  
IV. Perioada de desfasurare 
IV. Campania se va desfasura incepand cu data de 11 august 2015, ora 13:00 si se va incheia la 
data de 31 august 2015, ora 13:00. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data 
nu va fi luat in considerare. 
V.Mecanismul campaniei: 
Pentru a intra in concurs, participantii la campanie trebuie sa se inscrie cu emailul valid la 
newsletter-ul Anastasia Beverly Hills.  
VI. Desemnarea castigatorului: 

http://www.anastasiasoare.ro/
http://www.anastasiasoare.ro/
https://www.facebook.com/AnastasiaBeverlyHills.Romania


VI.1 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti pe site-ul random.org. 
  VI.2 Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook Anastasia Beverly Hills Romania si printr-un 
email.  
VII. Premiul 
VII.1 Premiul consta intr-o sedinta de make-up gratuita intr-unul din saloanele Anastasia Beverly 
Hills din Bucuresti. Acesta nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a serviciului.  
VII.2 Programarea in salon pentru sedinta-cadou va fi facuta personal de catre castigator, pana la 
data de 1 decembrie 2015. Numerele de contact se regasesc 
pe www.anastasiasoare.ro                                                                                                                      
                                                                                                                                        
 VIII. Informarea participantilor   
VIII.1. Pentru a beneficia de premiu, castigatorul campaniei trebuie sa se prezinte in salon cu 
buletinul, cartea de identitate sau Pasaportul. In cazul in care aceste conditii vor fi indeplinite, 
castigatorul va fi validat.  
  
VIII.2. In cazul in care castigatorul nu prezinta informatiile in termenul comunicat sau nu a prezentat 
buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea, Organizatorul va anula 
premiul. 
  
IX. Dispozitii finale 
  
IX.1 Prin înscrierea la campania “Anastasia Beverly Hills – Abonare newsletter make-up” participanţii 
sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 
  
IX.2 Organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat in urma tragerii la sorti. 
  
IX.5 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre 
regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul 
acordat. 
  
IX.6 In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei 
promotionale. 
  
IX.7 Regulamentul de participare/desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui 
solicitant, pe pagina de Facebook Anastasia Beverly Hills Romania. 
  
IX.8 Anastasia Beverly Hills Romania isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament de cate 
ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati. 
  
  
  
Anastasia Beverly Hills Romania 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frandom.org%2F&h=PAQF6tp8w&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.anastasiasoare.ro%2F&h=8AQHX4qPS&s=1

