
REGULAMENT DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

”What is Love? Write it Down.” 

 
1. Organizatorul  

Concursul ” What is Love? Write it Down.”, este organizat de Tiriac Auto S.R.L. (denumita in continuare 

“Organizator” sau “Tiriac Auto”), cu sediul social in Bulevardul Expozitiei, nr. 2, cladirea C9, sector 1, Bucuresti, 

Romania, inregistrata la registrul comertului sub nr. J40/745/2012, cod unic de inregistrare 11331727, 

reprezentata prin Marius Marian in calitate de Administrator.  

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti 

participantii. Instagram nu este partener al Organizatorului si nu are niciun fel de implicare in desfasurarea 

acestei Campanii. 

Prin participarea la Concurs, se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 

Regulamentului și a Anexei 1 la prezentul regulament. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze 

tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament și legislației aplicabile în România. 

Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit în format electonic pe site-ul www.tiriacauto.ro începând cu 

data de 31 august 2019 si până la 01 septembrie 2019. 

 

2. Locul de desfasurare a concursului: 

Concursul este organizat si se desfasoara in locatia Palatul Mogosoaia, str. Valea Parcului nr. 1, Mogosoaia, 

in zona de desfasurare a festivalului Fall In Love, si pe pagina Instagram a Tiriac Auto accesibila din link-ul 

https://www.instagram.com/tiriacauto/  . 

  

3. Perioada de desfasurare a concursului: 

Concursul se desfasoara in perioada 31 august 2019 - 01 septembrie 2019, intervalul orar 14:00- 20.00. 

Desemnarea castigatorilor va avea loc in data de 2 septembrie 2019, pana la ora 17.00, respectand mecanismul 

de desfasurare al concursului.  

 

4. Conditii de participare: 
Poate participa la acest Concurs orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania si avand 18 ani impliniti 
si care detine permis de conducere pentru categoria B valabil. Nu pot participa la Concurs angajatii companiilor 
Tiriac Auto S.R.L. sau al altor companii care fac parte din Grupul Tiriac, precum si sotul/sotia si rudele de gradul 
I ale acestora. Pentru a putea participa la acest concurs, este necesara detinerea unui cont de utilizator pe site-
ul www.instagram.com, si prezenta participantilor la evenimentul ”What is Love? Write it Down.” ce se va 
desfasura in Palatul Mogosoaia, str. Valea Parcului nr. 1, Mogosoaia, in perioada 31 august 2019 - 01 
septembrie 2019. 

5. Mecanismul de desfasurare al concursului ”What is Love? Write it Down.”  

Poate participa orice persoana, care respecta toate conditiile mentionate la pct 4. Conditii de participare, si care 

in perioada 31 august 2019 - 01 septembrie 2019, intervalul orar 14:00- 20.00, viziteaza zona Tiriac Auto din 

incinta Palatul Mogosoaia, str. Valea Parcului nr. 1, Mogosoaia, in cadrul evenimentului Fall In Love.  

 

 Pentru a se inscrie in Concurs, fiecare participant trebuie sa parcurga in mod cumulativ urmatorii pasi, in 

ordinea mentionata mai jos: 



1. sa completeze in mod corect si complet formularele privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal necesare in vederea participarii la Concurs (nume, prenume, telefon, e-mail, si acord de marketing) 

solicitate de hostesele Tiriac Auto,  

2. sa raspunda la una din intrebarile de mai jos, in scris, pe autocolantele lipite in acest scop pe autovehiculele 

Ford, Hyundai si Mitsubishi aflate in zona Tiriac Auto din incinta Palatul Mogosoaia, in cadrul evenimentului Fall 

In Love: 

- What is Love? / Ce este iubirea? - pentru Ford si Mitsubishi 

- What music do you love? / Ce muzica iti place? – pentru Hyundai 

3. sa incarce o fotografie in care sa apara raspunsul de la pct. 2 sau cu autovechiculul pe care a scris raspunsul, 

ca postare publica, pe pagina personala de Instagram insotita de unul din mesajele: 

- ”#fordtiriacauto” pentru poza cu autovehiculul Ford 

- “#hyundaitiriacauto” pentru poza cu autovehiculul Hyundai 

- #mitsubishitiriacauto” pentru poza cu autovehiculul Mitsubishi 

4. sa dea follow paginii de Instagram Tiriac Auto.  

Premiile vor fi acordate participantilor ale caror fotografii obtin cele mai multe like-uri (“hearts”) pana la data de 

02 septembrie ora 17:00. 

 

Primele 3 fotografii ale participantilor care vor obtine cele mai multe like-uri (hearts”) vor fi premiate, in ordinea 

numarului de like-uri obtinut. 

 

Se vor acorda cate 3 premii pentru fiecare hashtag, in total 9 premii, astfel: 

3 premii pentru hashtag #fordtiriacauto  

3 premii pentru hashtag #hyundaitiriacauto  

3 pentru hashtag #mitsubishitiriacauto  

 

Un participant poate inscrie/ posta mai multe fotografii, cu branding-ul Tiriac Auto, dintre cele realizate in, 

urmand ca in concurs sa fie validata doar o singura fotografie, respectiv, fotografia care obtine cele mai multe 

like-uri (”hearts”). 

 

In cadrul concursului se vor acorda cate 3 premii pentru fiecare marca auto (Ford, Hyundai si Mitsubishi), astfel:  

Pentru Ford: 

a) Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Ford 

b) Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurante CITY GRILL 

c) Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

Pentru Hyundai: 

a) Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Hyundai 

b) Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurante CITY GRILL 

c) Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

Pentru Mitsubishi: 

a) Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Mitsubishi 

b) Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurante CITY GRILL 

c) Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

 



Autoturismele Ford, Hyundai si Mitsubishi vor fi oferite in Test Drive pentru doua zile, programarea fiind 

efectuata de un consultant de vanzari Tiriac Auto impreuna cu castigatorul, in limita disponibilitatii masinii, dar 

nu mai tarziu de 31.12.2019.  

Voucherele si invitatiile vor putea fi utilizate pana la data de 31.12.2019.  

Premiile vor fi acordate persoanelor a caror fotografie obtine cele mai multe like-uri (“hearts”) pana la data de 

02 septembrie ora 12:00 p.m.. Premiile se acorda cate 3 pentru fiecare tag mentionat mai sus, in ordine 

descrescatoare a numarului de like-uri (hearts), mai intai Test-drive-ul, apoi Voucherul si, la final, Invitatia.  

Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice 

date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la 

cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida. 

  

6. Desemnarea Castigatorilor 
Castigatorii vor fi desemanti pe data de 02 septembrie 2019, pana la ora 17.00, respectand mecanismul de 
desfasurare al concursului. 
Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj privat pe contul de Instagram, in data de 03 septembrie 2019, pana 
in ora 17:00. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator 
insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc 
sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului 
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  
  

7. Premiile Concursului: 

In cadrul prezentului Concurs se vor acorda 9 (noua) premii, dupa cum urmeaza: 

Pentru Ford: 

a) Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Ford 

b) Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurante CITY GRILL 

c) Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

Pentru Hyundai: 

a) Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Hyundai 

b) Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurant CITY GRILL 

c) Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

Pentru Mitsubishi: 

a)   Premiul 1: o sesiune de Test Drive cu un model Mitsubishi 

b)   Premiul 2: 1 voucher in valoare de 250 lei, valabile in reteaua de restaurant CITY GRILL 

c)   Premiul 3: 1 invitatie dubla la muzeul Tiriac Collection din Otopeni.  

 

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 1890 lei, TVA inclus, dupa cum urmeaza: 

- Valoarea fiecarui test-drive este de 350 lei reprezentand contravaloare combustibil, in total 1050 lei 

pentru cele 3 test-drive-uri  

- Valoarea totala a voucherelor este de 750 lei (250 lei X 3 vouchere) 

- Valoarea totala a invitatiilor duble este de 90 lei (30 lei x 3 invitatii) 

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea in bani.  

  



8. Obligatiile castigatorului Test-Drive-ului: 

Castigatorul test-drive-ului Ford se va prezenta la showroom-ul Ford Tiriac Auto din Sos Bucuresti Ploiesti nr. 

42-44, in vederea ridicarii autoturismului marca Ford, la data si in intervalul orar stabilite de comun acord cu 

consilierul de vanzari Tiriac Auto. Pentru ridicarea autoturismului, castigatorul va trebui sa ajunga prin mijloace 

proprii la locatia Tiriac Auto. In cazul in care castigatorul nu are domiciliul/ resedinta in Bucuresti, costurile de 

transport pana la showroomul Tiriac Auto cad in sarcina acestuia. Organizatorul nu isi asuma raspunderea 

pentru aceste costuri de transport.   

 

Castigatorul test-drive-ului Hyundai se va prezenta la showroom-ul Hyundai Tiriac Auto din Str. Parcului nr. 55-

57, in vederea ridicarii autoturismului marca Hyundai, la data si in intervalul orar stabilite de comun acord cu 

consilierul de vanzari Tiriac Auto. Pentru ridicarea autoturismului, castigatorul va trebui sa ajunga prin mijloace 

proprii la locatia Tiriac Auto. In cazul in care castigatorul nu are domiciliul/ resedinta in Bucuresti, costurile de 

transport pana la showroomul Tiriac Auto cad in sarcina acestuia. Organizatorul nu isi asuma raspunderea 

pentru aceste costuri de transport.   

 

Castigatorul test-drive-ului Mitsubishi se va prezenta la showroom-ul Mitsubishi Tiriac Auto din Str. Parcului nr. 

55-57, in vederea ridicarii autoturismului marca Mitsubishi, la data si in intervalul orar stabilite de comun acord 

cu consilierul de vanzari Tiriac Auto. Pentru ridicarea autoturismului, castigatorul va trebui sa ajunga prin 

mijloace proprii la locatia Tiriac Auto. In cazul in care castigatorul nu are domiciliul/ resedinta in Bucuresti, 

costurile de transport pana la showroomul Tiriac Auto cad in sarcina acestuia. Organizatorul nu isi asuma 

raspunderea pentru aceste costuri de transport.   

 

In vederea preluarii autoturismului, castigatorul va trebui sa prezinte un act de identitate valabil, permis de 

conducere categoria B valabil, cu o vechime de conducere de minimum 1 (un) an de zile si va semna cu Tiriac 

Auto un contract de comodat in care vor fi specificate drepturile si obligatiile sale pe durata folosintei 

autoturismului. 

Autoturismul va fi pus la dispozitia castigatorului cu plinul facut, combustibilul fiind asigurat de catre Tiriac Auto.  

Autoturismul va fi returnat catre Tiriac Auto la data si ora stabilite de consilierul de vanzari Tiriac Auto si 

mentionate in contractul de comodat. 

Castigatorul are urmatoarele obligatii in legatura cu autoturismul: 

a) Sa exploateze si sa pazeasca autovehiculul incredintat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar, si in 

conformitate cu manualul de utilizare evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia; 

b) Sa foloseasca autovehiculul conform destinatiei stabilite de producator; 

c) Sa nu foloseasca autovehiculul in activitati de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, intreceri, competitii 

si alte teste sau rent-a-car, sau orice activitate cu caracter lucrativ,;.  

d) Sa nu cedeze sau sa instraineze folosinta  autovehiculului si/sau accesoriilor, prin nici un act juridic cu titlu 

gratuit sau cu titlu oneros;  

e) Sa nu paraseasca teritoriul Romaniei cu autovehiculul;  

f) Sa anunte in cel mai scurt timp Tiriac Auto orice dauna aparuta (furt, accident etc.) si sa ia toate  

masurile cerute de lege pentru astfel de cazuri precum si pentru limitarea acestora; 

g) sa nu conduca sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei alte substante 

care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitate de conducere; 



h) sa nu conduca autovehiculul decat pe drumurile publice (nationale si judetene), fiindu-i interzisa cu 

desavarsire deplasarea autovehiculului pe drumuri forestiere, in expeditii montane sau pe sosele neasfaltate; 

i) Sa nu paraseasca autovehiculul cu cheile in contact, cu usile/geamurile/portbagajul deschis si sa nu  

lase actele originale in interiorul autovehiculului; 

j)  Sa pastreze autovehiculul in stare perfecta de functionare si sa mentina starea de curatenie atat in  

interior cat si in exterior. 

 
9. Regulamentul concursului 

Regulamentul concursului este pus la dispozitie persoanelor interesate in mod gratuit pe site-ul 

www.tiriacauto.ro. Regulamentul Concursului poate fi obtinut in urma unei cereri scrise, trimisa pe toata 

perioada Concursului, pe adresa din Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, Cladirea C9, Sector 1, cu mentiunea ”What 

is Love? Write it Down”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului 

Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de 

Instagram a Tiriac Auto. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea 

online. Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii 

prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda. 

  

10. Litigii: 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul 

in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul 

Bucuresti. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea/functionarea 

necorespunzatoare retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet cu privire la orice 

comunicare prevazuta in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii 

sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in 

derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, 

proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea. Organizatorul isi asuma 

responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge 

postari/comentarii din pagina de Facebook a Organizatorului ce lezeaza imaginea Tiriac Auto sau a 

concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru 

continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta 

actiune. Organizatorul considera inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si 

considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante 

referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida. 

  

11. Contact: 

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa va adresati echipei de organizare pe adresa de 

e-mail customercare@tiriacauto.ro. 

 

 

 

ORGANIZATOR 

TIRIAC AUTO S.R.L. 


