














SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA Oi 
14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, farta majora înseamna orice eveniment extern, imprevizibil ab ;� �
invincibil si inevitabil pentru Organizator, a carui aparitie ii pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si ind J$ i \ 
obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. % • 
14.2. Daca o situatie de farta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial h

c-1 tJ
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada ANi 
în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca farta majora, Organizatorul este obligat sa 
comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de farta majora. 

SECTIUNEA 15. SESIZARI 

15.1. ln vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune solicitari si/sau reclamatii (i) in scris la 
adresa de e-mail rompetrol@fieldstar.ro sau (ii) în baza unui apel telefonic la lnfoline 0800.500.082 tarif standard în functie 
de reteaua din care este apelat, intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale, in termen de 
maximum 2 (doua) saptamani de la incetarea Perioadei Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in 
consideratie nicio astfel de solicitare/ reclamatie. 

SECTIUNEA 16. ALTE CLAUZE 

16.1. Deciziile Organizatorului privind Campania, durata acestuia, participantii ca reia i se adreseaza, Premiile si Produsele 
oferite cu discount oferite si acordate sunt finale si aplicabile tuturor participantilor. 
16.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate mas urile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice 
alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 
650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat. 
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