
REGULAMENT DE DESFASURARE 

AL CAMPANIEI 

„Perfect Match”   

 

1. DESFASURAREA CAMPANIEI 

1.1. Campania este organizata de BERGENBIER S.A., avand sediul social in Sos. Bucuresti 

Nord, nr. 10, cladirea O1, etaj 5, cod 077190, Voluntari, jud. Ilfov, avand cod unic de 

inregistrare RO6608725, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/778/09.03.2015, si 

contul IBAN RO05CITI0000000725039018 deschis la Citibank Europe plc, Dublin -Sucursala 

Romania, reprezentata de Teodora Agafitei Dumitrescu, in calitate de director Marketing,  

prin intermediul RADIO GUERRILLA SRL, societate cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Calea 

Mosilor Nr. 213, Bl. 21A, Sc. 1, Et. 2, Ap. 20, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 

2, str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, ap. 7, Cod 021371, inregistrata la Registrul Comertului 

Municipiului Bucuresti sub nr. J40/12530/2015, avand CIF: RO 35121447, cont bancar în lei 

nr. IBAN: RO53BTRLRONCRT0337988801, deschis la Banca Transilvania - sucursala 

Pipera, reprezentata de dl. Adrian Popescu in calitate de Administrator, denumita in continuare 

“Guerrilla”. 

cu sprijinul HCL ONLINE ADVERTISING S.R.L. persoană juridică romană, cu sediul in 

Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, Corp.B, Mansarda, Jud. Timis C.I.F.: RO 

32487169, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J35/2856/2013, 

(denumită în continuare „Tazz”). 

1.2. Prezentul regulament reprezinta ansamblul conditiilor si normelor stabilite de Bergenbier 

S.A. privind organizarea si desfasurarea prezentei Campanii, avand ca scop fidelizarea 

consumatorilor prin oferirea unor produse cu titlu gratuit pentru fiecare comanda realizata  pe 

site-ul www.tazz.ro sau aplicatia Tazz (Platforma Tazz). 

1.3. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda cu titlu gratuit in total 9.000 de doze de bere 

din sortimentul de bere cu alcool marca „CORONA ” la doza de 0.33L, cate o doza pentru 

fiecare comanda plasata si finalizata, care contine cel putin un produs cu denumirea “Meniu” 

din categoria Meniuri/Combo a restaurantului Burrittos Guerrilla disponibil pe Platforma Tazz. 

1.4. Campania se adreseaza exclusiv comenzilor plasate si finalizate pe website-ul www.tazz.ro 

sau prin intermediul aplicatiei Tazz. 

1.5. Campania se desfasoara in perioada 03.11.2022 – 30.12.2022, in localitatile Bucuresti, 

Brasov, Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti, Iasi. 

1.6. Pot participa la concurs toate persoanele care au implinit varsta de 18 ani, pana cel tarziu 

in data de 30.12.2022, adresa de livrare a comenzii plasate  doar  localitatile Bucuresti, Brasov, 

Cluj-Napoca, Timisoara, Ploiesti si Iasi.  

1.7 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe website-ul 

https://www.bergenbiersa.ro/ si https://tazz.ro/regulament_campanii.  

 

2. MECANISMUL CAMPANIEI 

2.1.  In perioada 03.11.2022 – 30.12.2022, Utilizatorii( persoanele care isi creaza un cont 

valabil sau se logheaza in contul existent pe site-ul www.tazz.ro sau aplicatia mobila Tazz) 

care au implinit 18 ani si care plaseaza o comanda pe site-ul www.tazz.ro sau aplicatia mobila 
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Tazz, disponibila in magazinele Google Play sau AppStorecare,  care contine cel putin un 

produs cu denumirea “Meniu” din categoria Meniuri/Combo a restaurantului Burrittos 

Guerrilla disponibil pe platforma Tazz, in orasele Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Timisoara, 

Ploiesti, Iasi si vor primi automat, cu titlu gratuit, o doza de bere alcoolica marca  "Corona 

0.33L", odata cu livrarea produsului comandat. 

2.2. Utilizatorii vor declara pe propria raspundere prin bifarea casutei `Bifeaza ca ai peste 18 

ani`  din sectiunea `Confirma faptul ca esti major` -> din pasul `Finalizeaza comanda` faptul 

ca indeplinesc criteriul varsta solicitat pentru participarea in aceasta campanie. 

2.3. Dozele de bere vor fi acordate, pe principiul "primul venit, primul servit", in ordinea 

plasarii si finalizarii comenzilor pe platforma Tazz,  in limita stocului disponibil existent in 

fiecare restaurant Burrittos Guerrilla din Platforma Tazz. 

2.4. Inscrierea in Campanie se va realiza automat, la momentul plasarii si finalizarii unei 

comenzi pe site-ul www.tazz.ro sau aplicatia Tazz.  

2.5. Valoarea totala a premiilor este de maximum 52.860 lei (valoare cu TVA inclus)suportata 

integral de catre Organizatorul Campaniei, BERGENBIER SA. Orice alte taxe legate de 

livrarea comenzilor plasate si finalizate de Clienți vor fi suportate de catre acestia. 

2.6. Dozele se vor acorda pana la epuizarea stocului disponibil sau pana la expirarea perioadei 

de timp stabilita pentru desfasurarea Campaniei.  

Operator Oras Buc 

Burritos Guerrilla Soveja Bucuresti 1,368  

Burritos Guerrilla Cluj Cluj 1,344  

Burritos Guerrilla Fainari Bucuresti 1,344  

Burritos Guerrilla Slanic Bucuresti 1,272  

Burritos Guerrilla Brasov Brasov 1,128  

Burritos Guerrilla Ghencea Bucuresti 552  

Burritos Guerrilla Ploiesti Ploiesti 120  

Burritos Guerrilla Iasi Iasi 552  

Burritos Guerrilla Timisoara Timisoara 1,320  

 

3. PREVEDERI SPECIALE 

3.1. Bergenbier S.A. poate intrerupe derularea Campaniei, inaintea expirarii termenului 

prevazut pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:  

- epuizarea bugetului alocat pentru acordarea dozelor gratuite inainte de expirarea perioadei de 

timp stabilite pentru desfasurarea Campaniei;  

- in orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, 

executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind 

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

 

3.2. Intreruperea derularii campaniei poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele 

mentionate invocate.  

3.3. Regulamentul de participare poate fi modificat pe parcursul derularii concursului, sub 

rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxin 24 ore de la producerea acestora, 

efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament. Anexele sau 

actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

3.4 Pe perioada de desfasurare a campaniei, Bergenbier S.A nu va colecta si nu va procesa date 

cu caracter persoanal. Dozele de bere acordate cu titlu gratuit vor fi livrate impreuna cu fiecare 
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comanda plasata si finalizata prin intermediul Tazz. Datele de identificare ale consumatorilor 

care au beneficiat de aceste doze (nume, numar de telefon, adresa livrare) nu vor fi divulgate 

de catre Radio Guerrila  catre Bergenbier SA. 

 

4. LITIGII  

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

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele 

litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, 

litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din municipiul Bucuresti.  

 

5.  CONTESTATII  

Cererea scrisa a participantilor la Campanie cu privire la nerespectarea prezentului regulament 

trebuie transmisa prin e-mail la adresa officero@molsoncoors.com sau comunicata telefonic la 

Infoline 031/7305007 in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la data livrarii 

comenzii. Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in 

considerare.  

 

6. ALTE REGLEMENTARI  

6.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la 

adresa Bergenbier SA, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru 

remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar 

fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.  

6.2. Bergenbier SA nu isi asuma raspunderea pentru:  

✓ Imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau 

datorita unor cauze care nu depind direct de Bergenbier SA, cum ar fi defectiuni tehnice 

ale Platformei Tazz in limitele prevazute de Termenii si conditiile Platformei Tazz.  

✓ Eventualele dispute legate de contul de Utilizator Tazz,; 

✓ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage 

raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca 

atare,Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti 

a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau 

inmanarii premiului (cu titlu de exemplu situatiile in care numarul de telefon furnizat 

nu poate fi apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, 

nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare nu se poate contacta participantul la 

Campanie); 

✓ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de 

Organizator;  

✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul 

Regulament Oficial; 

✓ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita 

aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;  

✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi 

suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor 



prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de 

raspundere; 

✓ Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor 

cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii 

de servicii de internet); 

 

 

BERGENBIER S.A.,                                                                          RADIO GUERRILLA SRL 

Teodora Agafitei Dumitrescu.                                                                 Adrian Popescu 

 


