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Regulamentul tombolei AVON   
„Inscrie-te reprezentant Avon si poti castiga o Rochie din paiete sau una din cele 13 ape Little 

Sequin Dress” 
Campania  C05/2017 (23.03.2017 – 12.04.2017) 

 
 

 
Art. 1. Organizatorul si durata programului „Inscrie-te reprezentant Avon si poti castiga o 
Rochie din paiete sau una din cele 13 ape Little Sequin Dress” 
 
1.1 Organizatorul promotiei AVON este compania AVON COSMETICS (Moldova) S.R.L., cu sediul 
in Republica Moldova, mun. Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare 65, of. 500. 
 
1.2  Perioada competitiei este 23 martie – 12 aprilie 2017.  
 
1.3 Pana la data de 23 martie 2017, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, rezilia sau 
prelungi data de desfasurare a competitiei in orice moment fara justificare, prin emiterea unei 
notificari relevante pe site-ul www.avon.md  
  
Art. 2. Participanti 
 
2.1 La aceasta promotie pot participa reprezentantii Avon, care se inscriu si plaseaza prima 

comanda, in valoare totala de minimum 550 lei,  in perioada 23 martie – 12 aprilie 2017 si 
care vor fi numiti in continuare Reprezentanti. Nu pot participa Reprezentantii Avon care nu 
au fost inscrisi in perioada campaniei C05/2017 (23.03.2017– 12.04.2017), cei care au primit 
anterior un numar de marca la Avon, Directorii Zonali de Vanzari, angajatii Avon Cosmetics 
Moldova si rudele acestora de gradul I. 

2.2 Participarea la program trebuie sa constituie o confirmare a faptului ca participantul    
respectiv a citit si a acceptat regulile prezentului Regulament. 

2.3 Doar persoanele peste 18 ani sunt eligibile pentru a participa la aceasta competitie. 
 
 
Art. 3. Mecanismul promotiei 
 
3.1 Perioada desfasurarii promotiei este cuprinsa intre  23 martie – 12 aprilie 2017. Toate 
persoanele care se inscriu in aceasta perioada ca Reprezentant Avon si plaseaza prima comanda, 
in valoare totala de 550 lei, participa la tragerea la sorti care va avea loc pe data de 17 aprilie 
2017. 
 
3.2 Modalitati de inscriere ca Reprezentant: 

 Online, pe www.avon.md ; 

 Prin completarea formularului de inscriere, disponibil la orice Lider Avon Moldova; 
 

http://www.avon.md/
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3.4 In urma inscrierii in sistem, fiecarui Reprezentant ii este alocat automat un numar de marca, 
care confirma data inscrierii. In baza acestuia, se va efectua tragerea la sorti.  
 
3.5 Tragerea la sorti va fi electronica si va  avea loc in data 17 aprilie 2017 in prezenta unei comisii 
formata din reprezentanti ai companiei Avon Cosmetics Moldova implicati in organizarea 
promotiei, a Clientilor Avon Moldova si va fi asistata de un reprezentant juridic local, membru al 
ACI Partners Moldova. 
 
Art. 4. Premiile si acordarea lor 
 
4.1 Pana pe data de 20 aprilie 2017, lista castigatorilor va fi regasita in site-ului Avon Cosmetics 

Moldova (www.avon.md).  
4.2 Premiile constau din 13 Ape de parfum Little Sequin Dress (50 ml) o rochie din paiete 

„Roserry”.  
4.3 Castigatorii vor fi in numar de: 

 Un castigator pe fiecare zona (1 x 13) pentru Apa de parfum Little Sequin Dress (50 
ml). Asadar, vor fi extrasi in total 13 de castigatori pentru Apa de parfum Little Sequin 
Dress, plus inca 13 de castigatori de rezerva pentru Apa de parfum Little Sequin Dress, 
in cazul in care unul sau mai multi castigatori nu intrunesc conditiile de validare.  

 Pentru rochia din paiete „Roserry”, va fi extras un singur castigator din toate 
persoanele care s-au inscris in perioada 23 martie – 12 aprilie 2017 ca Reprezentant 
Avon, si care au intrunit conditiile prezentului regulament. In cazul in care castigatorul 
extras nu intruneste conditiile de validare, va fi extras un castigator in plus, de 
rezerva.  

 
4.4 Organizatorul nu este obligat sa acorde premiul in cazul in care nici unul dintre castigatori sau 

rezerve nu isi indeplinesc criteriile de validare (daca persoanele castigatoare nu raspund la 
telefon sau pe e-mail, timp de 2 zile pentru confirmarea tragerii la sorti, daca persoanele 
castigatoare nu pot prezenta un act de identitate valid etc) .  

4.5 Validarea castigatorilor se va face pe baza buletinului de identitate, valabil in ziua ridicarii 
premiului.  

4.6 Castigatorii Apei de parfum Little Sequin Dress vor intra in posesia premiului  in termen de 14 
zile lucratoare, de la data validarii, iar castigatorul rochiei din paiete”Roserry”-in termen de o 
luna de la data validarii. 

4.7  Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea lui in bani, alte produse AVON sau alte premii. 
In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator 
insemnand ca respectivul castigator nu doreste in mod expres sa intre in posesia premiului, 
refuz manifestat in scris), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului si nu va mai putea 
emite ulterior nicio prententie, de orice fel, asupra acestuia. In acest caz, premiul va fi acordat 
urmatorului castigator, de pe lista de rezerve. 

 
Art. 5. Conditii de validare a castigatorilor 
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5.1 Castigatorii vor fi contactati telefonic pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. 
Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie: 

 Sa indeplineasca conditiile de inscriere amintite in cadrul Art. 2 
 Sa devina Reprezentant in perioada Campaniei 05/2017 printr-una dintre modalitatile 

descrise in prezentul regulament  
 Sa poata fi contactat la numarul de telefon declarat, in termen de 2 zile lucratoare de la 

data tragerii la sorti; 
 Numarul de telefon declarat in momentul inscrierii ca si Reprezentant Avon serveste 

drept mod de identificare pentru castigatori; 
 In momentul contactarii sa declare numele, prenumele, adresa completa;  
 Sa trimita, la cerere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data contactarii telefonice, 

la numarul de fax sau la adresa de e-mail indicate in urma contactarii telefonice copia 
buletinului de identitate; 
 

 
Art.6. Regulamentul promotiei 
 
6.1 Regulamentul oficial al promotiei poate fi disponibil in mod gratuit pe site-ul www. avon.md 
6.2 Prin participarea la promotia Avon, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte 
prevederile acestui Regulament. 
 
 
Art.7. Reclamatii 
 
7.1 Orice plangeri ale participantilor in privinta Tombolei vor fi completate in mod exclusiv de 
participantii la Program, in scris la urmatoarea adresa AVON COSMETICS (Moldova) S.R.L., cu 
sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, bulevardul Stefan cel Mare 65, of. 500, sau la adresa 
de email RepsMoldova@avon.md Plangerile vor fi trimise in termen de maxim 10 zile de la data 
tragerii la sorti sau de la primirii/receptionarii premiului. 
 
7.2  Plangerile trebuie sa includa urmatoarele informatii: numele, prenumele, numarul de telefon 
si adresa Participantului, precum si o descriere detaliata a motivelor pentru care se completeaza 
plangerea. 
 
7.3 Dupa primirea plangerii, aceasta va fi evaluata in termen de 14 zile de la data primirii sale. 
Participantul va fi informat despre decizia luata de catre comisia de organizare.  
 
7.4 Daca Participantul doreste sa conteste decizia, acesta are dreptul sa-si revendice drepturile 
in concordanta cu principiile generale.  Decizia comisiei de organizare asupra subiectului plangerii 
va fi considerata finala si irevocabila. 
 
Art. 8 . Prelucrarea datelor personale 
Prin semnarea Fisei de inscriere ca Reprezentant Avon, participantul consimte, fara a pretinde la 
vreo remuneratie, la prelucrarea de catre Avon Cosmetics Moldova SRL a datelor  sale personale, 
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precum si a datelor de contact suplimentare, comunicate de catre Client la semnarea fisei de 
inscriere (conform puntului 2 din Conditiile de vanzare a produselor Avon din Fisa de inscriere a 
Clientului Avon). 
 
 
 
Art.9. Dispozitii finale  
 
9.1  Daca premiul ramane nerevendicat sau castigatorul si rezervele nu indeplinesc conditiile de 
validare, decizia in privinta acordarii premiului ramas va fi luata de catre un comitet al 
concursului, compus din reprezentanti legali ai AVON COSMETICS (Moldova) S.R.L. numiti de 
catre comisia de organizare.  
 
9.2  In cazul in care comisia de crganizare descopera orice fel de inconsistente sau incalcari ale 
acestor reguli, comisia de organizare are dreptul sa verifice daca participantii programului se 
supun cererilor din Regulament. Comisia de organizare va avea dreptul sa ceara participantilor 
sa prezinte declaratii relevante, sa ofere informatii relevante sau sa aduca documente relevante.  


