
Regulamentul Promoţiei  

 „Ai Мastercard
® - 

 achiţi mai puţin” 

(în continuare – Regulamentul Promoţiei ) 

 

1. Comanditarul şi Organizatorul Promoţiei (în continuare - Promoţie) 

1.1. Comanditarul Promoţiei - Masterсard Europe SA (în continuare - Comanditar). Adresa oficiului: 

strada Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. 

1.2. Organizatorul Promoţiei - SMARTLINE Group s.r.o. (în continuare - Organizator). Adresa 

oficiului: Czech Republic, 14000, Prague 4 – KrZ, Cherchanskaia street, 619/3. 

1.3. Partenerul Promoţiei  – Yandex.Taxi B.V. (în continuare – Partener). Adresa oficiului:Schiphol 

Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands. 

1.4. Pentru organizarea Promoţiei Organizatorul are dreptul să implice părţi terţe, inclusiv băncile din 

Republica Moldova.     

 

2. Participanţii la Promoţie  

2.1. La  Promoţie au dreptul să participe persoane fizice, ce au atins vârsta de 18 ani, deţinători ai 

cardului  Masterсard
®

, (în afară de cardurile Maestro) inclusiv cardurile de plată corporative 

Мastercard
®

,  eliberate de băncile din Republica Moldova, care eliberează carduri Mastercard (în 

continuare – Bănci) (în continuare – Card), care au achitat serviciile de transportare a pasagerilor şi a 

bagajului, comandate prin serviciul Yandex Taxi cu ajutorul Cardului, şi care sunt în totalitate de acord 

cu termenii şi Regulamentul (în continuare – Regulamentul Promoţiei) organizării Promoţiei (în 

continuare – Participantul la Promoţie).   

2.2. Nu se admit şi nu au dreptul să participe la Promoţie următoarele persoane:     

2.2.1. Persoanele ce nu corespund exigenţelor în conformitate cu punctul 2.1. a Regulamentului.  

 

3. Teritoriul şi termenii Promoţiei    

3.1. Promoţia se organizează pe teritoriul oraşului Chişinău (în continuare – Teritoriul organizării 

Promoţiei), de la 1 februarie anul 2019 până la 30 martie anul 2019 inclusiv (în continuare – Perioada 

organizării Promoţiei). Oferta este limitată, Perioada organizării Promoţiei poate fi modificată de către 

Organizator în conformitate cu punctul 7.7. al Regulamentului.   

 

4. Condiţiile de participare la Promoţie    

4.1. Pe toată perioada organizării Promoţiei (de la ora 00:00 a zilei de 01.02.2019 până la ora  23:59 a 

zilei de 30.03.2019, ora locală a Moldovei) Participanţii la Promoţie trebuie să efectueze următoarele:    

4.1.1.Până la începutul Perioadei organizării Promoţiei şi/sau pe parcursul perioadei organizării 

Promoţiei trebuie să deschidă Cardul, toţi deţinătorii cardului Mastercard
®
 participă automat la 

Promoţie; 

4.1.2. Aleg Cardul înainte de comanda călătoriei şi achită serviciile de transportare a Participanţilor la 

Promoţie şi/sau a persoanelor terţe, indicate de către Participanţii la Promoţie şi a bagajului acestora 

(în continuare – Călătorie), comandate prin intermediul serviciului Yandex. Taxi*, pe teritoriul 

organizării Promoţiei cu utilizarea Cardului în decursul perioadei organizării Promoției. 

*Yandex.Taxi - serviciu de informații. Serviciile de transport sunt prestate de transportatori.    

4.2. Nu corespund condiţiilor Promoţiei:  

4.2.1. Călătoriile ce au fost efectuate până la ora 00:00 a zilei de 01.02.2019 şi după ora 23:59  a zilei 

de 30.03.2019 ora locală a Moldovei;  

4.2.2. Călătoriile, achitate prin intermediul Cardului în afara Teritoriului determinat pentru organizarea 

promoţiei.    

4.2.3. Călătoriile achitate în numerar.  

4.2.4. Călătoriile în cadrul cărora a fost schimbată metoda achitării de la numerar la Card.  

4.3. Băncile informează deţinătorii cardurilor  despre Promoție prin intermediul canalelor directe 

(SMS, e-mailuri etc.). 

 

5.  Fondul de Cadouri al Promoţiei    

5.1. Fondul de Cadouri al Promoţiei se compune din:     



5.1.1. Reducerea temporară şi specială (pe perioada Organizării Promoţiei) a costului pentru serviciul 

de transportare a Participanţilor la Promoţie şi/sau a persoanelor terţe indicate de către Participanţii la 

Promoţie, la fel şi bagajul acestora, comandat prin intermediul serviciului Yandex Taxi în volum de 

50% (cincizeci procente) din costul acestui serviciu separat pentru 3 (trei) Călătorii pentru 1 (un)  

Participant (în continuare – Reducere, Cadoul Promoţiei), achitate prin intermediul Cardului.    

5.1.2. Suma 1 (unei) Reduceri pentru 1 (o) Călătorie în fiecare caz separat de prestare a serviciului de 

transportare nu va depăşi 25 (douăzeci şi cinci) lei moldoveneşti.     

5.2. Fondul de cadouri al Promoţiei este limitat şi Comanditarul/Organizatorul au dreptul să încheie 

Promoţia înainte de termenul Pagina web).     

5.3. Organizatorul poartă responsabilitatea totală pentru achitarea impozitelor, ce survin din înmânarea 

Cadourilor pentru Câștigătorii Promoţiei, în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova; 

5.4. Nu este admisă substituirea Fondului de Cadouri al Promoţiei cu echivalentul în numerar.     

 

6. Procedura de primire a Cadoului Promoţiei 

6.1. La comandarea serviciului de transportare prin intermediul opţiunii mobile Yandex Taxi (în 

continuare – Aplicaţie), pentru primirea Cadoului Promoţiei, Participantul la promoţie trebuie să 

efectueze următoarele acţiuni:    

6.1.1. să deschidă Aplicaţia şi să intre în meniul principal;    

6.1.2. în compartimentul  „Metoda de plată” se va alege Cardul în calitate de metoda de achitare de 

bază;    

6.1.3. se va alege punctul iniţial şi punctul final al rutei în cadrul teritoriului Organizării promoţiei şi se 

va activa opţiunea „A comanda Taxiul”.    

6.2. După îndeplinirea celor expuse în punctul 6.1., pe ecran va apărea automat preţul călătoriei cu 

Reducerea indicată în punctul 5.1. 

6.3. La finalizarea călătoriei de pe Cardul Participantului la Promoţie se va încasa suma pentru 

Călătorie, ţinând cont de Reducerea indicată în punctul 5.1. 

6.4. Reducerea se oferă doar pentru 3 (trei) Călătorii achitate prin intermediul Cardului, indiferent de 

numărul Cardurilor Mastercard
®
, înregistrate de către Participantul la Promoţie.  

6.5. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul nu sunt responsabili pentru activitatea reţelei Internet, 

operatorilor de telefonie mobilă, la fel şi în cazul situaţiilor de forţă majoră în rezultatul căror 

Reducerea nu i-a fost calculată Participantului la Promoţie.    

7. Alte condiţii  

7.1. Comanditarul / Organizatorul are dreptul de a nu intra în corespondență sau altă comunicare cu 

Participanții la Promoţie; 

7.2. Participanții la Promoţie își asumă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor 

cerințelor în conformitate cu condiţiile Promoţiei. 

7.3. Prin participarea la Promoţie, toți participanții sunt total de acord cu Regulamentul, înțeleg 

Regulamentul și se angajează să îl respecte.  

7.4.  În cazul interpretării ambigue a Regulamentului, precum și a altor dispute sau chestiuni care nu 

sunt prevăzute de Regulament, Organizatorul ia decizia finală. Decizia Organizatorului este definitivă 

și nu poate fi contestată de Participanții la Promoţie.   

7.5.  Comanditarul / Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea Participantului la 

Promoţie să îndeplinească toate cerințele în conformitate cu Regulamentul stabilit, să 

primească/utilizeze Cadoul Promoţiei din oricare cauze (inclusiv ca urmare a forței majore sau 

circumstanțelor personale care nu depind de Comanditar/Organizator/Partener).  

7.6. Regulamentul este amplasat pe Pagina web.    

7.7.Termenii și condițiile Promoţiei pot fi modificate de către Organizator. Notificarea 

amendamentelor la Regulament se efectuează prin publicarea unei versiuni actualizate a 

Regulamentului pe Pagina web.     


