Regulament CUBE
I. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING IN VEDEREA PROMOVARII
PRODUSELOR
1. Activitatea de promovare a produselor este organizata de
SC EASY ASSET
MANAGEMENT IFN SA, cu sediul central în Bucureşti, Bulevardul Basarabia nr. 80, etaj 1,

sector 2, înregistrată la Registrul Comerului Bucureşti sub nr. J40/1680/2011, Cod Unic de
Înregistrare nr. 28042464, Operator de date cu caracter personal nr. 20219, Înregistrată la
Registrul General al BNR nr. RG-PJR-41-010269/17.05.2011.
2. Reprezentantii SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA decid ca activitatea de
marketing pentru promovarea produselor sa se desfasoare sub denumirea de „Cube
Campaign”.
3.Regulile de organizare si conditiile in care se desfasoara promovarea produselor sunt
stipulate in prezentul regulament si sunt finale si obligatorii atat pentru Organizator cat si
pentru reprezentantii acestuia.
4. DURATA
„CUBE Campaign” se organizează în perioada 1 iulie 2013 si se va desfasura constant, pana cand
Oraganizatorul va anunta incetarea acestuia Orice persoană care îndeplineşte condiţiile de
participare înscrise în prezentul regulament, cu excepţia cazurilor prevăzute de punctele 23 si 24,
poate participa la ”Cube campaign”.
III. ARIA TERITORIALĂ
3.Activitatea de marketing de promovare a produselor are loc pe teritoriul României, respectiv în
localităţile în care Organizatorul are deschise puncte de lucru.
IV. DREPT DE PARTICIPARE LA „CUBE CAMPAIGN”
4. Dreptul de participare automată, îl are orice persoană fizică care are peste 18 de ani și încheie un
contract de credit, în calitate de Client cu S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A., în
perioda de desfasurare a acestei activitati.
5.Contractele de credit încheiate pentru produsele „iCredit” dau dreptul de participare la campanie.
Pentru mai multe informații, puteţi accesa pagina de internet a Organizatorului, www.icredit.co.ro,
sau vă puteţi prezenta la sediile punctelor de lucru ale S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN
S.A. Condiţiile de creditare sunt indicate în contractul de credit, încheiat între participant și
Organizator si pot fi accesate și pe pagina de internet a Organizatorului.
6. Nu este necesară declarația expresă a participantului pentru a dobândi dreptul de participare. Pe
de altă parte, fiecare participant are dreptul să refuze participarea la campanie, printr-o declarație
expresă, în formă scrisă, înregistrată la sediile punctelor de lucru ale Organizatorului sau la sediul
central al acestuia, menţionat la punctul 1 din prezentul regulament.
7. Fiecare participant trebuie să aibă reședință în România.
8. Angajații S.C. EASY ASSET MANAGEMENT IFN S.A. nu au dreptul sa participe si nici sa
privilegieze de beneficiile „Cube Campaign”
V. PREMII
1. Organizatorul nu este producătorul premiilor distribuite.
2.Premiile sunt achiziționate de Organizator de la comercianții de profil. Produsele oferite sunt
conforme cu indicațiile și certificatele care le însoțesc. Fiecare premiu este in perfecta stare de
utilizare si functionare. De asemenea telefoanele mobile sunt însoțite de certificate de garanție, in

care se precizeaza elementele de identificare ale produsului, termenul de garantie, modalitatile de
asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire.
3. Orice participant la campanie poate fi prezent la tragerea la sorti a câștigătorilor.
4 Fiecare câștigător al tragerii la sorti va fi informat cu privire la premiul câştigat de către un
reprezentant al Organizatorului la numărul de telefon pe care participantul l-a menţionat în cererea
aferentă contractului de credit. În cazul în care Organizatorul nu reușește să ia legătură cu persoana
câstigătoare și acesta din urmă nu-şi ridică premiul, premiul intră în posesia Organizatorului, iar
persoana respectivă pierde calitatea de câştigător şi nu mai poate solicita, prin niciun miloc,
atribuirea premiului.
9. Câştigătorii vor primi premiile prin curier
10. Legitimarea pentru primirea premiului se face cu CI/ Buletin.
VI. PUBLICITATEA CAMPANIEI
11. Orice persoană care doreste sa beneficieze de „Cube Campaign” poate accesa pagina de internet
a Organizatorului, pe adresa www.icredit.co.ro, unde vor fi postate informaţiile necesare cu privire
la organizarea şi participarea la campanie.
12. Persoanele câstigătoare în urma tragerii la sorţi vor fi rugate să-şi dea acordul ca datele
personale/fotografia să poată fi publicate în materiale și publicații media.
VII. PIERDEREA DREPTULUI DE PARTICIPARE LA TOMBOLĂ
13. Fiecare participant răspunde pentru veridicitatea datelor furnizate în legătură cu participarea sa
la”Cube Campaign”. Organizatorul are dreptul să excludă orice persoană care a încălcat oricare
dintre termenii şi condiţiile din regulamentul de participare sau a încercat să intre în posesia
premiului prin tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta
imaginea sau costurile acestei campanii.
VII. DATE CU CARACTER PERSONAL
14. Tombola se organizează conform cerințelor Legii nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin completarea
unui formular special – cerere pentru încheierea unui contract de credit – clientul îşi dă acordul
pentru ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de Organizator, în calitatea sa de
administrator de date cu caracter personal, in scopul promoției, precum și ca informație comercială,
marketing, reclamă și altele care se regăsesc în cerere.
15. Datele participanților vor fi păstrate de Organizator în baza de date.
IX. FINALIZAREA CAMPANIEI
16. Organizatorul are dreptul nestrămutat să oprească activitatea de marketing de promovare a
produselor în orice moment, anunțând acest fapt, conform prevederilor capitolului VI, doar în cazul
în care apar circumstanțe care nu depind şi nu pot fi înlăturate de Organizator şi care zădărnicesc
realizarea acesteia
X. DISPOZITII FINALE
17. Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, pe parcursul desfaşurării campaniei, să aducă modificari
sau adăugiri condiţiilor de participare, modificari ce vor fi aduse la cunoştinta consumatorilor,
conform capitolului VI. Publicitatea Campaniei.
18. Fiecare participant la campanie poate să se deplaseze la locaţia Organizatorului sau să sune la
numărul de telefon 031.717.100 (tarif normal), unde poate primi informații suplimentare, în legătură
cu promoția.
19. Fiecare modificare a termenilor pentru tragerea la sorţi și predarea premiilor din cadrul
campaniei, va fi publicată pe pagina oficială de internet a Organizatorului: www.icredit.co.ro
20. Dispute: fiecare dispută eventuală între Organizator și participanții la ”Cube Campaign” va fi
solutionată de comun acord, pe cale amiabilă

Condițiile prezentate sunt acceptate și aprobate de Directorul General al SC EASY
ASSET MANAGEMENT IFN SA.

