
REGULAMENTUL CAMPANIEI „O surpriză de advent de la CEWE pentru fiecare zi - cu un premiu 

special!”  

1. Organizatorul campaniei CEWE Calendar de Crăciun (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este 

CEWE Hungary Ltd., Sediu: 1135 Budapesta, Str. Béke u. nr. 21-29. Nr. de înregistrare la Reg. Com.: 

01-09-664654. 

 2. Campania se desfășoară în perioada 1- 24. decembrie 2022, online în pagina 

http://advent.cewe.ro/ . CEWE își rezervă dreptul de a schimba regulile concursului fără ca 

participanții să fie anunțați în mod prealabil.  

3. Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetățenie română, indiferent că au domiciliul în 

România sau nu, cu vârsta peste 18 ani, cu excepția angajaților CEWE.  

4. Regulament de participare Pentru premiile zilnice se poate participa la concurs doar în ziua 

aferentă, utilizând o singură adresă de email, dar toți participanții au dreptul de a participa la concurs 

în fiecare zi. Tragerea la sorți pentru "marele premiu" va fi deschisă automat celor care s-au înscris la 

premiile zilnice în cele 24 de zile anterioare ale jocului, adică în fiecare zi. Tragerea la sorți pentru 

Marele Premiu va avea loc în mod aleatoriu în perioada 3-7 ianuarie 2023 și nu este legată de nicio 

înregistrare specifică. "Marele premiu" este un voucher cadou CEWE în valoare de 2000 Lei. 

Utilizatorii au posibilitatea de a participa la concurs cu numele, adresa de email și numărul de 

telefon. De asemenea, este nevoie de acceptarea Regulamentului și a documentului de Utilizare a 

datelor prin bifarea căsuțelor. Participarea este validă dacă utilizatorul apasă butonul ”Trimite”.  

5. Desfășurarea concursului Sub ferestrele calendarului de Crăciun din pagina http://advent.cewe.ro/ 

se găsesc diferite produse/reduceri. Premiul zilei actuale este vizibil printr-un click pe fereastra zilei. 

Dacă utilizatorul apasă butonul ”Particip”, apare o fereastră informativă cu denumirea premiului 

pentru ziua respectivă, numărul premiilor și o scurtă descriere. Fereastra informativă este, de 

asemenea, un formular de participare, cu ajutorul căreia utilizatorul poate participa la concurs 

conform celor descrise la punctul 4. Câștigătorii sunt selectați automat de către sistem. Câștigătorii 

sunt anunțați în email în 72 de ore. E-mailul conține informații referitoare la condițiile de a beneficia 

de reducere/de premiul câștigat, codul de voucher, informații despre utilizarea voucherului, 

termenul de valabilitate etc.  

6. Premii Câștigătorii pot beneficia de reducere/produsul câștigat prin introducerea și validarea 

codului de voucher în pagina https://cewe.ro/ sau în cadrul software-ului de comandă descărcabil din 

această pagină. Premiile nu pot fi înlocuite cu echivalentul bănesc al valorii lor. După data de expirare 

a voucherelor, prelungirea valabilității nu este posibilă. 7. Participarea angajaților CEWE este exclusă. 

8. Ștergerea informațiilor/datelor de participare: Participantul are posibilitatea de a solicita ștergerea 

datelor/retragerea participării la concurs oricând, în formă scrisă la adresa info[at]cewe.ro Calea 

juridică este exclusă. 
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