
“Toamna culege cadourile cu Mastercard” 

Regulament 

 

1. Despre 

1. Această promoție este inițiată de iTicket și Mastercard, în continuare Inițiatori. 

1.1 Perioada desfășurării 1.09.2018 – 15.10.2018 

2. Premiile 

2.1 Premiile sunt oferite parțial de Inițiatori și parțial de Carraro, The BOX și Wine Gogh, în 

continuare Parteneri. 

2.2 Inițiatorii  nu poartă responsabilitate pentru calitatea produselor/serviciilor oferite de 

Parteneri, chiar dacă au ales minuțios Partenerii. 

2.3 Premiile care se oferă pe loc, se ridică de la oficiul iTicket pe strada Puskin 5a, of.7 

2.4 Stocul premiilor este limitat. 500 bilete la musicalul Vlad Dracula, 500 Pizza de la The 

BOX și 1000 vouchere de 50 lei fiecare de la Wine Gogh. 

2.5 Fiecare participant eligibil poate primi un bilet, o pizza și un voucher de 50 lei, în limita 

stocului disponibil. 

3. Tombola 

3.1 Tombola va avea loc pe 27.10.2018, la ora 16:00, în holul Palatului Național 

3.2 La tombolă participă toți care sunt eligibili pentru Promoție. 

3.3 În cadrul tombolei vor fi trase la sorți 10 aparate de cafea de la Carraro și un iPhone X. 

 

4. Criterii de eligibilitate 

4.1 Persoanele trebuie să aibă 18 ani împliniți. 

4.2 Să aibă un cont deschis pe iTicket. 

4.3 Să facă în perioada Promoției cel puțin o rezervare de bilete în sumă de minim 700 lei 

(într-o singură rezervare) și să o achite cu cardul Mastercard. 

4.4 La prezentarea în oficiul iTicket pentru ridicarea premiilor să prezinte un buletin de 

identitate și ID-ul rezervării care începe cu litera „B” și este eligibil pentru Promoție. 

4.5 Termenul limită pentru ridicarea premiilor este 25.10.2018. 

4.6 Câștigătorii tombolei sunt obligați să fie pe loc în ziua tragerii la sorți, în caz contrar vor fi 

desemnați alți câștigători prin trageri la sorți repetate. 

4.7 O persoană poate opta pentru premii garantate în cadrul Promoției o singură dată. 

4.8 La tombolă, cu cat mai multe rezervări eligibile face o persoană cu atât mai mari sunt 

șansele de câștig. 


