
Regulamentul promotiei din restaurante “Fa-ti plinul 
la KFC Drive Thru” 
  

  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

  

  

1.1. Organizatorul promotiei “Fa-ti plinul la KFC Drive Thru”” (numit in cele ce urmeaza 

"Promotia") este compania US FOOD NETWORK S.A., societate inregistrata in Registrul 

Comertului sub nr. J40/24660/1994, avand CUI RO6645790, cu sediul in Bucuresti, B-dul. 

Magheru, nr. 28-30, sector 1 si adresa de corespondenta in Bucuresti, Calea Dorobantilor 

nr. 239, et. 2, Sector 1, reprezentata prin D-ul Marian Gogu in calitate de Director General, 

inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

in baza notificarii nr. 27667, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul de 

reclama, marketing si publicitate, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. 

1.2. Promotia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in 

continuare"Regulamentul") in toate restaurantele KFC Drive Thru din Romania, fiind obligatoriu 

pentru toti participantii. 

1.3. Promotia se va desfasura prin intermediul agentiei S.C. GOLINHARRIS PUBLIC 

RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97 

Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO 

10596424, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal in baza notificarii nr. 18027 reprezentata prin Monica BOTEZ, Managing 

Partner, care are si calitatea de imputernicit al Organizatorului, (denumita in cele ce 

urmeaza "Agentia"). 

1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in restaurantele KFC Drive 

Thru din Romania sau pe site-ul www.kfc.ro 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE PROMOTIEI 

  

2.1. Promotia este organizata si se desfasoara in perioada 30 mai – 31 iulie ora 23:59, pe intreg 

teritoriul Romaniei, in toate restaurantele KFC Drive Thru in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand 

Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi 

oricand desfasurarea Promotiei, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor 

acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore 

inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.  

2.2. Informatiile date de participanti devin proprietatea Organizatorului si vor fi folosite doar in 

conditiile si termenii din prezentul Regulament. 

  

  

  

 

 

 

http://www.kfc.ro/


SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

  

3.1. In Promotie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani impliniti 

la data inceperii promotiei, care are domiciliul stabil sau resedinta pe teritoriul Romaniei. 

3.2. Nu au dreptul sa participe in Promotie angajatii companiei US FOOD NETWORK S.A., 

angajatii companiilor implicate in realizarea Promotiei, rudele de gradul intai (parinti/copii) si doi 

(frati/surori), sotul/sotia angajatilor companiei US FOOD NETWORK S.A. si angajatilor 

companiilor implicate in realizarea Promotiei, precum si afinii de gradul intai si doi ai angajatilor 

companiei US FOOD NETWORK S.A. si companiilor implicate in realizarea Promotiei. 

3.3. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea, integrala, 

expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

3.4. Promotia se desfasoara exclusiv in restaurantele KFC de tip Drive Thru, numai la 

achizitionarea produselor de la fereastra de Drive Thru. 

 

  

SECTIUNEA 4. PARTICIPAREA IN PROMOTIE 

  

4.1. Orice persoana care achizitioneaza produse din meniul KFC in valoare de minim 25 de lei 

din restaurantele KFC Drive Thru, de la fereastra Drive Thru, in perioada 30 mai – 31 iulie ora 

23:59, va primi automat un talon cu o stampila. La urmatoarea comanda de minim 25 de lei in 

restaurantele KFC Drive Thru, clientul trebuie sa prezinte acest talon, pentru a primi inca o 

stampila. La 3 stampile, participantul primeste un meniu mediu 5 Hot Wings, iar dupa colectarea 

a inca 2 stampile pe acelasi talon, participantul primeste un bon de carburant de 10 lei, valabil in 

benzinariile OMV din tara. Cantitatea maxima de bonuri de carburant oferite in aceasta Promotie 

este de 20.000 de bucati. 

 

4.2. Bonurile de carburant trebuie ridicate din restaurantele KFC Drive Thru, iar clientul trebuie 

sa aiba in posesie bonurile de achizitie pentru care a primit stampilele.       

 

 

DESFASURAREA CAMPANIEI: 

4.3. Promotia se desfasoara in toate restaurantele KFC de tip Drive Thru din Romania, intre 30 

mai si 31 iulie 2016, ora 23:59. 

 

Mecanismul campaniei: 

 

4.4. Orice persoana care achizitioneaza produse din meniul KFC in valoare de minim 25 de lei 

din oricare dintre restaurantele KFC Drive Thru, de la fereastra de Drive Thru, va primi automat 

un talon cu o stampila. La urmatoarea comanda de minim 25 de lei in restaurantele KFC Drive 

Thru, clientul trebuie sa prezinte acest talon, pentru a primi inca o stampila. La 3 stampile 

acumulate pe un singur talon, participantul primeste un meniu mediu 5 Hot Wings, iar dupa 

colectarea a inca 2 stampile pe acelasi talon (in total 5 stampile pe un talon), participantul 

primeste un bon de carburant de 10 lei, valabil in benzinariile OMV din tara. Cantitatea maxima 

de bonuri de carburant oferite in aceasta Promotie este de 20.000 de bucati. 

  



4.5. Restaurantele KFC participante: KFC Arad Drive Thru Arad, Str. Banu Maracine Nr. 6; KFC 

Mihai Bravu Drive Thru, Bucuresti, Str. Mihai Bravu Nr. 319, sector 3 (parcare Kaufland); KFC 

Baneasa Drive Thru, Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 42-44, sector 1, parcare Baneasa 

Shopping City; KFC Militari Drive Thru, Bucuresti, Blvd. Iuliu Maniu nr. 560A, Sector 6; KFC 

Palas Drive Thru, Iasi, Str. Palas Nr. 7A; KFC Sibiu Drive Thru, Sibiu, Sos. Sibiului Nr. 5, 

Selimbar; KFC Tg. Mures Drive Thru, Targu Mures, Bd. Gheorghe Doja, nr 64-68 (parcare 

Kaufland).  

 

SECTIUNEA 5. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR 

   

5.1. Valoarea neta totala estimata a premiilor constand din meniuri 5 Hot Wings medii si bonuri 

de carburant de 10 lei este de 500.000 lei, inclusiv TVA. Suma mentionata mai sus include 

taxele si impozitele aferente ce vor fi retinute la sursa conform legislatiei in vigoare. Premiile se 

acorda pe loc, in momentul in care participantii acumuleaza numarul necesar de stampile, in 

limita stocului disponibil.  

 

Ridicare bonurilor de carburant se face in interiorul restaurantului de la reprezentantul insarcinat 

cu oferirea premiilor din cadrul restaurantului KFC DRIVE THRU participant mentionat la art. 4.5 

 

Pentru ridicarea premiilor constand din meniuri 5 Hot Wings medii si/sau bonuri de carburant de 

10 lei, clientul trebuie sa aiba in posesie bonurile de achizitie a produselor din meniul KFC pentru 

care a primit stampilele.       

 

5.2. Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda contravaloarea in 

bani. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de castig, acesta va pierde dreptul de 

atribuire a castigului. 

5.3. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a premiului, poate 

fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen 

de maxim 10 zile lucratoare de la data incheierii Promotiei, catre US FOOD NETWORK S.A., la 

adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, Bucuresti. Contestatia se va solutiona in 

termen de maximum 10 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi 

nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care 

aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

5.4. Participantilor nu le este impusa nicio cheltuiala sau taxa de participare suplimentara legata 

de prezenta Promotie cu exceptia costurilor implicate de achizitionarea produselor KFC. 

 

 

 SECTIUNEA 6. ANULAREA PREMIILOR  

  

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula alocarea premiilor din cauza unor situatii 

neprevazute fara notificari prealabile. Acest lucru se aplica si in cazul in care alocarile de premii 

nu pot fi desfasurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defectiuni de hardware sau 

software. 

6.2. Orice anulare prematura a alocarii de premii nu implica drepturi pentru participanti. 

6.3. In cazul anularii alocarii premiilor, vor fi postate notificari adecvate pe site-ul www.kfc.ro.  

http://www.kfc.ro/


6.4. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de 

acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

  

 

SECTIUNEA 7. TAXE 

  

7.1. Organizatorul Promotiei este raspunzator pentru calcularea si plata impozitului pe premiu cu 

retinere la sursa si a tuturor taxelor sociale legale. 

7.2. Participantilor la Promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare directe sau 

indirecte 

  

SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI. LIMITAREA RASPUNDERII 

  

8.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre participanti, indiferent 

de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre participant. 

8.2. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Promotii 

sau de a utiliza oricare din premiile promotiei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.  

8.3. Imposibilitatea castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din 

cadrul acestei Promotii pana la termenul mentionat la art. 2.1 de mai sus sau de a utiliza oricare 

din premiile Promotiei, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.  

8.4. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de 

Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si faptul ca Organizatorul are dreptul de 

a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentului Promotiei.  

8.5. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu 

poate beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a 

Regulamentului Promotiei. 

8.6.  Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu 

suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Promotiei, astfel cum este 

mentionat la art. 2.1 de mai sus. 

8.7. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii. 

8.8. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun 

litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor oferite, cat si in ceea ce priveste 

eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre orice participant in legatura cu aceasta 

Promotie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002. 

8.9. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a)   imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat. 

b)   Pierderea de catre participant a taloanelor sau a bonurilor fiscale aferente achizitionarii 

produselor. 

c)   Situatiile in care anumite persoane inscrise in Promotie sunt in incapacitate de a participa 

partial sau integral la Promotie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate 

in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 

 



Aceste circumstante se pot datora: deteriorari taloanelor promotiei, unor schimbari de legislatie 

care sa influenteze derularea si implementarea Promotiei (precum deciziile adoptate de 

autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile 

obtinute in urma Promotiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora 

si/sau distribuirea a acestora. 

8.10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de 

proprietate asupra bonurilor de carburant, ivite ulterior predarii bonului de carburant catre 

participant.  

8.11. Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate 

deciziile adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si a altor 

schimbari legate de implementarea Promotiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice 

participant care nu respecta regulile prevazute in prezentul Regulament sau in privinta caruia 

exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei.  

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA 

  

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 

motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea 

de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 

indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 

intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa 

comunice participantilor la Promitia existenta in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului 

de forta majora. 

  

  

SECTIUNEA 10. LITIGII 

  

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect 

legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care 

aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane 

competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane. 

  

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

  

11.1 Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

11.2 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in oricare dintre restaurantele 

KFC Drive Thru din Romania mentionate la art. 4.5. de mai sus sau pe site-ul www.kfc.ro. 

11.3 Deciziile Organizatorului privind Promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

US FOOD NETWORK S.A. 

 

http://www.kfc.ro/

