












Intreruperea deruliirii loteriei publicitare poate fi temporara sau definitivii, in functie de 
motivele mentionate mai sus. Orice intrerupere a loteriei publicitare va fi anuntata de 
Organizator, impreunii cu motivul acesteia, prin acelea�i mijloace de publicitate utilizate ca �i 
pentru loteria publicitara. Dacii acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea 
efectua Ill ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland. 

Prezenta loterie publicitara poate mceta foainte de termenul stabilit in cazul aparitiei 
. � ,j unui eveniment ce constituie forta majorii*, prin decizia Organizatorului sau ill cazul schimbarii 
, . f� c · rului legislativ astfel meat organizarea �i desfa�urarea loteriei publicitare sa presupunii 
(\.,ii '<� ·rea bugetului alocat acestui proiect. 
/\tg\\ * : fa Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil �i de nefnlaturat, petrecut dupa
,_. -* ,,<,.) .ff rea fn vigoare a prezentului Regulament ,$i care fmpiedica parfile sa-�i fndeplineasca
1� R'<,�\-8 igafiile contractuale, exonereaza de riispundere partea care o invoca.

I'),.' ·:\EL· 
In interesul prezentului Regulament constituie cazuri de F orta Maj orii �i urmiitoarele 

evenimente: 
a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participantilor la loteria
publicitarii, determinand imposibilitatea identificarii persoanelor participante sau ale
celor ca�tigiitoare;
b. tentative de fraudii ale mecanismului loteriei publicitare prin mij loace
electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativii, fiind utilizata numai In scop exemplificativ. Daca o 
situatie de forta_ majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 
vointa sa, nnpiedica sau mtarzie total sau partial executarea Regulamentului �i continuarea 
loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind illdeplinirea obligatiilor 
sale pentru perioada In care aceasta illdeplinire va fi imposibila sau mtarziata. in cazul in care 
invoca foqa majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor 
loteriei publicitare, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de foyta majora. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord sii respecte �i 
sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor �i conditiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare ,,Kaufland K-Online Feedback" este 
disponibil in mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la 
loteria publicitara, a modului de desfa�urare a acestuia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi 
anuntata public de Organizator pe website-ul companiei. 

Prezentul Regulament a fost illtocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvemului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor �i serviciilor pe piatii, republicata, cu 
modificiirile �i completiirile ulterioare. 

Prezentul Regulament a fost redactat astazi, data autentificarii, illtr-un exemplar original 
care ramane 111 arhiva biroului notarial �i 3 (trei) duplicate, din care unul va ramane ill arhiva 
biroului notarial �i doua exemplare au fost eliberate paqii. 
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