
Regulamentul campaniei 

“Câştigă 2 Bilete de avion cu Moldova Agroindbank şi Voiaj International” 

 

 
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
 

1.1. Campania este organizată și desfășurată de către agenţia “Voiaj International & CO” 
SRL, denumit în continuare "Organizator", în parteneriat cu BC "Moldova Agroindbank" SA. 

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului 
Regulament al campaniei ("Regulament"). 

 
II.  CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

 
2.1. Înmânarea voucherelor-cadou de către BC "Moldova Agroindbank" SA: 01.11.2017 – 
28.02.2018. 

2.2. Procurarea biletelor de avion în baza voucherelor-cadou: 01.11.2017 – 31.03.2018. 

 
III. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
3.1. La acestă campanie poate participa orice persoana fizică majoră (în continuare 
"Participant"). 

3.2. Pentru a participa la extragere, persoana trebuie să îndeplinească 2 condiţii: 

3.2.1. Să procure bilet de avion la agenţia "Voiaj International & CO" în perioada 01.11.2017 – 
31.03.2018 în baza voucherului-cadou oferit de BC "Moldova Agroindbank" SA. pentru clienţii 
care au deschis “Depozit pentru lucrători migranţi”. 

3.2.2. Să posede cardul de fidelitate Club Voiaj, emis la momentul procurării biletului de avion.  

3.3. Nu pot participa la campanie angajaţii Organizatorului. 

 
IV. MECANISMUL EXTRAGERII PREMIILOR 
 
4.1. Extragerea premiilor va avea loc pe data de 10 aprilie 2018.  

4.2. Câştigătorii campaniei vor fi selectaţi prin random.org şi rezultatele vor fi publicate pe 
www.voiaj.md.  

4.3. Câştigătorul va fi informat la numărul de telefon indicat în programul de fidelitate Club Voiaj. 

 
V. PREMIILE CAMPANIEI 
 
5.1. În cadrul campaniei vor fi acordate următoarele 2 premii:   

 2 Bilete de avion tur-retur în Europa cu zbor direct cu plecare din Chişinău.  

* Taxele de aeroport vor fi achitate de către câştigător. 

5.2. Premiul se va revendica personal de către câştigător, în baza actului de identitate, pînă la 
data de 28 aprilie 2018, pentru a profita de zboruri până la 30.12.2018.  

5.3. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă sau nu transmite un document de identitate la 
oficiul Organizatorului, pe str. Negruzzi, 4/2, pînă la data de 28 aprilie 2018, va pierde orice 
drept asupra premiului.  

5.4. Premiul va fi înmânat câştigătorului doar după achitarea taxelor de aeroport şi cu condiţia 
că biletul de avion procurat anterior în baza voucherului-cadou nu va putea fi returnat. 



5.5. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri şi nu 
poate transmite premiul unei terţe persoane. 

5.6. Prin acceptarea premiului oferit de către Organizator, câştigătorul este de acord ca numele, 
datele sale de identificare sau fotografia să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de 
către Organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta să emită pretenţii 
financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.   

5.7. Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna 
funcţionare a premiului. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa furnizorului de transport 
aerian. Organizatorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune aduse câştigătorului sau 
unor terţe persoane, ca urmare sau în legaturăcu utilizarea premiului.   

 
VI. CLAUZE FINALE 
 
6.1. Participarea la aceasta campanie implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor regulilor 
menţionate anterior, cât şi eventuale decizii privind desfăşurarea campaniei luate de către 
Organizator, care nu sunt menţionate în acest Regulament.  

6.2. În cazul unor circumstanţe neprevăzute, Organizatorul are dreptul să amâne, suspende sau 
modifice, total sau parţial condiţiile campaniei, acest aspect fiind comunicat de catre 
Organizator în timp util pe site-ul www.voiaj.md.  

 
Partener:BC "Moldova Agroindbank" SA. 
Detalii la tel.:  Voiaj International  022 54 77 68. 

 

 

http://www.voiaj.md/

