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Regulamentul oficial al Campaniei Promoţionale

„DABO îți îndeplinește dorințele!”– in magazinele DABO de pe teritoriul României

desfasurată în perioada 02.12.2022-24.12.2022

Art. 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizata de către DABO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Sibiu,
înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/972/2012, cod unic
de înregistrare RO30876658, reprezentată de Pastiu Maria impreuna cu restaurantele DABO
partenere mentionate in Anexa 1.

Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile
Regulamentului Oficial al campaniei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor
menționate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

După data încheierii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai
asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la
concluzia actualităţii sau continuării campaniei.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul existent in
locatie.

Campania se va desfasura prin intermediul agentiei de publicitate HIGHLIGHT AGENCY
S.R.L, o societate inregistrata in Romania, cu sediul in Str. Reconstrucției nr. 7, Sibiu, Județul
Sibiu, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/1560/2008, Cod Unic de
Înregistrare nr. RO 24506936, cont bancar RO02BTRLRONCRT0324594601, deschis la
Banca Transilvania, legal reprezentată prin Dl. Ioan Curtean, denumita in
continuare ”Agentia” care este împuternicită de DABO INTERNATIONAL S.R.L. pentru
implementarea campaniei. DABO INTERNATIONAL S.R.L. va instructa detaliat si complet
Agenția în vedere organizării campaniei, aceasta urmând sa procedeze/acționeze numai in
limitele si conform instrucțiunilor oferite de DABO INTERNATIONAL S.R.L.

Art. 2 Dreptul de participare

(1) La campanie pot participa toate persoanele (denumite în continuare „Participanţi”) care au
reşedinţa în Romania, cu varsta de 14 ani impliniti la data inceperii campaniei, care, pe durata
de desfăşurare a campaniei ”DABO iti indeplineste dorintele” urmează procedura descrisă la
art. 4, detin un pasaport sau CI valabile cel putin 6 luni la data inmanarii premiului.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la campania promotionala angajatii Organizatorului,
angajații agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti,
frati/surori, sot/sotie).

Art.3 – Teritoriul şi durata de desfăşurare a campaniei “DABO iti indeplineste dorintele”

Campania începe în data de 2 decembrie 2022, 08:00, si este valabila pana la data de 24
decembrie 2022, ora 22:00, si se desfasoara in toate restaurantele DABO din Roamnia, in
limita stocului disponibil.

Art.4 Procedura campaniei “DABO iti indeplineste dorintele”
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(1) Clientii care achizitioneaza un meniu DABO sau un combo conform produselor din
Anexa 2, primesc un cartonas razuibil cu rata de castig 100% a unor premii instant, premii
oferite in limita stocului disponibil.

(2) Pe spatele cartonasului, clientii trebuie sa isi completeze datele personale (nume, prenume,
număr de telefon, e-mail) si apoi sa il depuna in urna aflata in locatie - pentru a participa la
tombola de Craciun. Toti clientii care indeplinesc conditia de mai sus vor participa la marea
extragere care va avea loc in data de 30 decembrie 2022, la care se vor alege 3 castigatori și
15 rezerve (câte 5 rezerve pentru fiecare câștigător).

(3) Datele personale colectate în campanie (nume, prenume, telefon, adresă e-mail), vor fi
folosite pentru anunțarea câștigării premiilor și stabilirea detaliilor pentru livrare, iar la finalul
campaniei taloanele cu date personale vor fi distruse.

(4) Participantii isi dau acordul, implicit, ca testimonialele, fotografia sau fotografiile/video-
urile, realizate cu ocazia acordarii premiilor sa fie folosite de catre DAbo Doner Romania in
scopuri de promovare atat online cat si offline (Facebook, print, outdoor, video sau orice alt
suport destinat promovarii comerciale).

(5) În cazul în care un câștigător nu răspunde în termen de maxim 3 zile lucrătoare pentru a-și
revendica premiul, atunci acesta va fi asignat rezervei în ordine crescătoare conform listei
extrase.

(6) Pentru a fi validat, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului, o poză
după CI, bonul fiscal care să dovedească achiziția în perioada menționată în art. 3 și adresa
de livrare a premiului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înștiințarea prin e-
mail/telefon.

(7) De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura
care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

(8) În cazul în care câștigătorul nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie
îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat și/sau nu răspunde în curs de 3 zile
lucrătoare de la înștiințarea prin e-mail/telefon, premiul va fi acordat rezervei. Pentru fiecare
premiu vor fi alese două rezerve.

(9) Organizatorul are dreptul de a invalida cartonasele de participare care conțin informații
false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare.

(10) Organizatorul și Agenția sunt îndreptățite să ia toate măsurile necesare în caz de
tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei
și/sau a Organizatorului/Agenției ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul și
Agenția își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul Participanților orice persoană
care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează sau poate afecta
bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului
participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de
a primi niciun premiu.

Art. 5 – Premiile oferite in cadrul campaniei “DABO iti indeplineste dorintele”:

(1) Premiile instant castigate, prin intermediul cartonașelor răzuibile, constă in: sticle pentru
apa, casti, rucsaci si preparate DABO, conform tabelului de mai jos. Premiile instant se
oferă în limita stocurilor disponibile.
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Tip premiu Nr premii Modalitate
acordare

Pret/buc -
TVA inclus

- (LEI)

Total valoare -
TVA Inclus (LEI)

Chiflă DABO 3312 Instant – card
răzuibil 3.99 13,214.88

Sos DABO 1325 Instant – card
răzuibil 3.99 5,286.75

Salată de
crudități
DABO

221 Instant – card
răzuibil 21.99 4,859.79

Burger de
pui DABO 221 Instant – card

răzuibil 17.99 3,975.79

DABO Dulce
cu banana 221 Instant – card

răzuibil 11.99 2,649.79

DABO Dulce 221 Instant – card
răzuibil 9.99 2,207.79

DABO Pui
clasic 221 Instant – card

răzuibil 21.99 4,859.79

DABO Pui
mini 221 Instant – card

răzuibil 16.99 3,754.79

Pide DABO 221 Instant – card
răzuibil 17.99 3,975.79

DABO cu
șuncă și
cașcaval

221 Instant – card
răzuibil 15.99 3,533.79

Cartofi
prăjiți 221 Instant – card

răzuibil 7.99 1,765.79

Sticlă
portabilă de

apă
4800 Instant – card

răzuibil 2.7 12,960

Căști 640 Instant – card
răzuibil 4.9 3,136

Rucsac 1184 Instant – card
răzuibil 0 0

Total 13250 66,180.74 Lei
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Premiile tombolei consta in: sejur de 2 nopti la Cheile Gradistei pentru 2 persoane, un
iPhone si un laptop, conform tabelului de mai jos:

Tip premiu Nr premii Modalitate
acordare

Pret/buc -
TVA

inclus -
(LEI)

Total valoare -
TVA Inclus (LEI)

Vacanță
Cheile

Grădiștei
1 Tombolă 2000 LEI 2000 Lei

Telefon
APPLE

iPhone 12
5G, 64GB,
Black

1 Tombolă 3.079,06
Lei 3.079,06 Lei

Laptop
Huawei

MateBook
D15 cu
procesor
Intel®

Core™ i5-
1135G7

1 Tombolă 2.499,99
Lei 2.499,99 Lei

Total 7579.05Lei

(2) Valoarea totală estimata a premiilor INSTANT oferite în cadrul Campaniei este de
66,180.74 LEI TVA INCLUS. Premiile instant se oferă în limita stocurilor disponibile.

(3) Valoarea totală estimata a premiilor oferite prin TOMBOLĂ în cadrul Campaniei este de
7579.05 LEI TVA INCLUS.

(3) În cadrul campaniei nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în
bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului
câștigat către unul sau mai mulți terți.

(4) Premiul va fi oferit câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători final (prin
contactarea lor folosind datele furnizate prin formularul de înscriere la tombolă) și după
verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului.

(5) Clientii îşi asumă întreaga responsabilitate prin participarea la aceasta campanie;

(6) De asemenea, Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere decurgând din acordarea
premiilor, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenţii de orice
natură legate de vreo reducere. Clientii îşi asumă întrega răspundere pentru acceptarea
reducerii, Organizatorul neasumându-şi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale
consecinţe născute în urma acceptării reducerii sau în legătura cu acesta.
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Art. 6 - Dreptul la imagine

(1) Acordarea premiilor campaniei ” DABO iti indeplineste dorintele”, poate fi un eveniment
public. Participarea la campanie constituie acordul participanţilor referitor la faptul că
fotografiile si testimonialul realizate cu ei in timpul campaniei ”DABO iti indeplineste
dorintele”, pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără
nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale
corespunzătoare ale participanţilor către Organizator pe teritoriul României pentru o durata
de 50 de ani.

(2) Materialele (video, photo, audio etc.) obtinute in cadrul campaniei ”DABO iti
indeplineste dorintele” , pot fi folosite de catre Organizator in materiale de promovare atat in
mediul online cat si offline (radio, print, TV, LED etc.)

Art. 7 - Protecţia datelor cu caracter personal

(1) Organizatorul ia măsuri pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2018. Detalii regăsiți în Politica de
Confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru.

(2) Conform Regulamentului UE 679/2018, beneficiaţi de următoarele drepturi: acces la
datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal,
restrictionarea prelucrarii, retragerea consimtamantului, opoziție cu privire la prelucrarea
datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
crearea de profiluri, portabilitatea datelor si Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau
dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

(3) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
conducerea ORGANIZATORULUI, la adresa de mail office@dabodoner.ro, pana la data de
01.02.2023. După data de 01.02.2023 nu va mai fi luată în considerare nicio cerere.

Art. 8 - Încetarea înainte de termen a campaniei ”DABO iti indeplineste dorintele”,

(1) campania poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră,
inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a
continua promotia.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere
publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o
obligaţie către participanţii la campanie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau
plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 9 - Taxe si impozite

Participarea în cadrul Campaniei nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru
Participanți percepute de Organizator.

Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul
fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt
impozabile. În acest sens, Agentia se obligă:

mailto:office@dabodoner.ro
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1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din
premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale
corespunzătoare);

2. să achite pentru câștigător, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului
datorat pe venitul realizat de câștigător prin acordarea premiilor.

Agentia se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul.

Art. 10 - Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa
Organizatorului şi vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea
litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu
dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

Organizator,
DABO INTERNATIONAL S.R.L.,
PRIN AGENTIA : HIGHLIGHT AGENCY SRL
REPREZENTATA DE : IOAN CURTEAN,
IN CALITATE DE ADMINISTRATOR
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Anexa nr. 1 a Regulamentului oficial al Campaniei Promotionale

„DABO îți îndeplinește dorințele!”– in magazinele DABO de pe teritoriul României

desfasurată în perioada 02.12.2022-24.12.2022

Locații participante:

NR
CRT ORAS Adresa

1 ALBA IULIA Blv.Transilvaniei , nr.11, Bl.6B

2 BAIA MARE Unirii Blv. Unirii , nr.8, locatia cu
indicativele F11 ,F12

3 BAIA MARE Value Center
Blv.Bucuresti nr.51 / Str.Margeanului
nr.8D , unitate G48, Baia Mare Value
Center

4 BISTRITA Pietonal Liviu Rebreanu, nr 34

5 BISTRITA retail Park Calea Moldovei , nr.40A (langa
Kaufland )

6 BOTOSANI
Calea Nationala , nr.91 , incinta
centrului Comercial "Uvertura
MALL", SPATIUL D9 , et.4

7 BREZOI Str. Eroilor, nr 12A, Brezoi

8 CLUJ MALL Iulius Mall CLUJ Str. Alexandru Vaida
Voievod 53-55

9 CLUJ UNIRII Str. Piata Unirii, nr 21, ap 1
10 CONSTANTA MIRCEA Str . Mircea cel Batran , nr.105

11 CONSTANTA TOMIS Blv. Tomis , nr. 30 , Constanta

12 CRAIOVA MALL
Centru Comercial Electroputere
Parc,Calea Bucuresti nr.80. spatiu
J13A+b

13 FOCSANI Str.Anghel Saligny nr.3
14 FOCSANI PARK Str.Barsei nr 15A

15 GALATI Blv. George Cosbuc 251, Shopping
City Galati

16 MEDIAS Piata Regele Ferdinand , nr. 8

17
MIERCUREA CIUC

Str. Petofi Sandor , nr.3

18 ORADEA LOTUS Str. Nufarului nr. 30 , Complex
Comercial Lotus Center
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19 PITESTI Str Despot Voda nr 2, Pitesti, Arges

20 RAMNICU VALCEA HERMES BLV.Tineretului nr.6-8, Complex
Hermes

21 RAMNICU VALCEA MALL Strada Ferdinand nr. 38 , Shopping
City Ramnicu Valcea

22 ROMANMALL Str. Mihai Viteazu , nr.3-5 (incinta
Value Center)

23 ROMAN STRADAL Roman, Str. Cuza Vodă, Nr. 9

24 SATU MARE Str.Careiului, nr.17, Unit F20, incinta
centrului comercial mall

25 SIBIU MILEA Bd. Vasile Milea, Nr. 35

26 SIBIU SHOPPING CITY Str. Sibiului, Nr. 5 (Shopping City,
zona food court)

27 SIBIU TEREZIAN Str. Lungă, Nr. 67A

28 SIBIU VESTEM DN1 km 296+300 cu DN7km
258+790, sat Vestem, com. Selimbar

29 SIBIU VICTORIEI Bd. Victoriei, Nr. 31

30 TARGOVISTE Mall Targoviste, Bulevardul
Ferdinand, nr 6

31 TARGUMURES Str. Postei , nr.1

32 TIMISOARA MALL P-ta Consiliul Europei nr.2 - livrare
Blv.Eroilor de la Tisa nr.9A

Organizator,
DABO INTERNATIONAL S.R.L.,
PRIN AGENTIA : HIGHLIGHT AGENCY SRL
REPREZENTATA DE : IOAN CURTEAN,
IN CALITATE DE ADMINISTRATOR
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Anexa nr. 2 a Regulamentului oficial al Campaniei Promotionale

„DABO îți îndeplinește dorințele!”– in magazinele DABO de pe teritoriul României

desfasurată în perioada 02.12.2022-24.12.2022

Produse participante:

Meniuri:
Sandwich + portie cartofi
prajiti + bautura

Meniu DABOMIX Clasic *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DürümMIX *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO șuncă și cașcaval *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO de pui Clasic/mini/XXL

Meniu Dürüm pui*in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO Crispy *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO Burger de pui*in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO Cheeseburger de pui *in locatiile unde exista acest
produs

Meniu DABO de vită & curcan Clasic/Mini/XXL *in locatiile unde
exista acest produs

Meniu Dürüm vită & curcan *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO Vegetarian *in locatiile unde exista acest produs

Meniu DABO Halloumi *in locatiile unde exista acest produs

Meniu Durum Crispy *in locatiile unde exista acest produs

Meniu Burger vegetal *in locatiile unde exista acest produs

Combo:
DABO la farfurie +
bautura

DABO de pui la farfurie (medie sau mare) + băutură răcoritoare la
alegere, gama Pepsi 500 ml

DABO de vită& curcan la farfurie (medie sau mare) + băutură
răcoritoare la alegere, gama Pepsi 500 ml
*in locatiile unde exista acest produs
DABO mix la farfurie (medie sau mare) + băutură răcoritoare la
alegere, gama Pepsi 500 ml
*in locatiile unde exista acest produs

Organizator,
DABO INTERNATIONAL S.R.L.,
PRIN AGENTIA : HIGHLIGHT AGENCY SRL
REPREZENTATA DE : IOAN CURTEAN,
IN CALITATE DE ADMINISTRATOR
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