
Regulamentul Oficial al Tombolei Aniversare 

“10 ANI de OPTIKLAR- Câștigă un autoturism CITROEN C3” 

 

SECȚIUNEA 1. Organizatorul și Regulamentul oficial al Tombolei  

Tombola aniversară face parte din Campania Promoțională “10 ani de OptiKlar” și este 

organizată de Brandul OptiKlar aparținând S.C. Innovative Premium Trend  S.R.L. cu sediul Str. George 

Călinescu, nr. 4, construcția C1, parter, încăperea 9, Județ Iași, CUI 38375113, înregistrat la Registrul 

Comerțului sub J22/3229/2017. Regulamentul Oficial este întocmit și este public pe site-ul 

www.optiklariasi.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a Concursului, 

potrivit datelor menționate în Secțiunea 2 de mai jos.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea unui anunț prealabil de 

prezentare a acestor modificări pe site-ul www.optiklariasi.ro. 

Prin participarea la această campanie, clienții sunt de acord să respecte și să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile. 

În caz contrar, se va organiza o nouă extragere, până la desemnarea unui câștigător care va fi de acord 

cu termenii și condițiile prezentului regulament. 

 SECȚIUNEA 2. Durata Campaniei 

Campania se va desfășura în perioada 1 ianuarie 2022 - 15 iulie 2022.  Extragerea va fi pe data 

de 16 iulie 2022.  

SECȚIUNEA 3. Produsele incluse în Campanie  

Pentru a primi un loz ce îi asigură garantat un premiu instant și șansa de a câștiga un autoturism 

Citroen C3, participantul/ clientul trebuie să plaseze o comandă completă de ochelari 

(ramă+lentile+montaj)  în valoare de minim 200 de lei în oricare dintre sediile OptiKlar din Iași  sau on-

line pe site-ul www.optiklariasi.ro (secțiunea magazin on-line). 

Produsele eligibile fac parte din categoria ochelarilor de vedere (rama + lentile + manoperă). 

Produsele ce nu intră în mecanismul concursului sunt: rame de ochelari (achizitionate separat), ochelari 

http://www.optiklariasi.ro/
http://www.optiklariasi.ro/


de soare, lentile de contact, lentile de corecție pe rama clientului și accesorii: spray întreținere, lavete, 

soluții lentile de contact, tocuri ș.a.m.d.  

SECȚIUNEA 4. Condiții cu privire la dreptul de participare la Campanie 

La Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul stabil sau 

reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 5. Mecanismul Campaniei  

1. La achiziționarea ochelarilor de vedere în valoare minimă de 200 de lei pentru același client, acesta 

va putea solicita un loz ce îi asigură un premiu instant și înscrierea la tombola aniversară “10 ani de 

Optiklar”.  

2. Clientul va răzui lozul în locul marcat și va afla instant în ce constă premiul câștigat.  

3. Variantele de premii garantate oferite:  

 Set lentile cu Filtru P.C. marca Rhein- pentru dioptrii de până în +/- 4.00 SF, +/-2.00 CYL; 

 Set lentile plastic Heliomat cu AR marca Rhein - pentru dioptrii de până în +/-4.00 SF /, +/-2.00 CYL; 

 Set lentile plastic Antireflex marca Rhein- pentru dioptrii de până în +/-6.00 SF /, +/-2.00 CYL; 

 Set lentile incolore cu durificare- pentru dioptrii de până în +/-6.00 SF /, +/- 2.00 CYL; 

 Ramă metalică gama Mien;  

 Lavete ochelari; 

 Spray pentru curățat lentile. 

4. Clientul poate intra în posesia premiului caștigat pe loc sau ulterior dacă revine în oricare dintre 

Sediile OptiKlar din Iași. 

5. Toate lozurile sunt câștigătoare. 

6. Pentru a participa la tombola aniversară “10 ani de Optiklar” și a intra in cursa pentru marele 

premiu: Un Autoturism Citroen C3, clientul trebuie să completeze datele personale în câmpurile 

aferente, aflate pe verso lozului. Lozul va fi introdus  în urna special amenajată la sediul OptiKlar de 

pe Str. Gării, Nr. 8, Bl. L 20, Iași. 



7. În urma extragerii se va selecta un câștigător pentru marele premiu.  

SECȚIUNEA 6. Protecția datelor cu caracter personal  

OptiKlar se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 

participanților la Campania Promoțională “10 ani de OptiKlar” și să le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial și legislației în vigoare pe baza înregistrării la ANSPDCP nr. 10961. 

Prin înscrierea la Tombolă, participantul este de acord cu prevederile regulamentului și este de 

acord să fie adăugat în baza de date a OptiKlar pentru a primi materiale informative, conform Legii 

677/2001 (cu modificările și completarile ulterioare). Participantul la Concurs, în calitate de persoană 

vizată, se obligă să respecte prezentul regulament. 

 SECȚIUNEA 7. Extragerea la sorți pentru Tombolă 

Campania “10 ani de Optiklar” va avea extragerea televizată pe data de 16 iulie 2022, în 

prezența unei comisii formate din reprezentanți ai firmei OptiKlar și a unei comisii externe. Câștigătorul 

se va extrage dintre toate lozurile adunate în urna special amenajată până la data extragerii. 

Tragerea la sorți a unui loz este urmată de validarea acestuia. În cazul în care nu este valid (nu 

are completate toate câmpurile) se va extrage altul, până la găsirea unui loz care să îndeplinească 

condiția de validitate.  

SECȚIUNEA 8. Desemnarea câștigătorului  

După verificarea îndeplinirii condițiilor din prezentul Regulament, câștigătorul Marelui Premiu va 

fi anunțat telefonic. Premiul va fi înmânat personal de către un reprezentant al firmei OptiKlar la o dată 

stabilită de comun acord cu câștigătorul. 

Pentru informații privind revendicarea premiilor, organizatorul va putea fi contactat pe adresa 

de e-mail optiklar@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0758 770 114/ 0232 277 823. Numele 

câștigătorului va fi publicat pe site-ul www.optiklariasi.ro și pe www.facebook.com/OptiKlar. 

Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor și nici nu poate 

înlocui produsele oferite cu alte beneficii. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea 

la campanie implică consimțământul participanților ca numele, localitatea, fotografia sa, să poată fi 

făcute publice și utilizate de către Organizator în materiale audio, foto și/sau video, în mod gratuit.  

http://www.facebook.com/OptiKlar


Câștigătorul se obligă ca pentru o perioadă de 1 an să păstreze autocolantele cu logo-ul Optiklar 

de pe portiere și autocolantul cu site-ul “www.optiklariasi.ro” de pe portbagaj, având posibilitatea de a 

îndepărta celelalte autocolante promoționale. După expirarea acestei perioade, se pot îndepărta toate 

autocolantele de pe mașină. 

 

Organizator: S.C. Innovative Premium Trend  S.R.L. 


