
Regulamentul campaniei 
“Cumpără produse ASUS eligibile și câștigă un 

voucher Boosteroid” 

ORGANIZATORII CAMPANIEI 

1. Agenția de marketing THINKER MEDIA S.R.L., cu sediul social în Buzău, Cart. Broșteni, bl. A3, 120099, Buzău, 
jud. Buzău, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J10/166/2004, Cod Unic de Înregistrare 
RO16179221, reprezentată prin Ionuț Paraschiv în calitate de Director,  denumită în continuare “Organizator” 
și/sau “Operator”, derulează prezenta campanie cu scopul promovării clientului său, ASUS GLOBAL PTE. LTD 
și a produselor acestuia. 

2. Participanții la campanie sunt obligați să respecte integral termenii și condițiile prezentului regulament 
(denumit în continuare „Regulamentul”). 

3. Regulamentul campaniei este disponibil pe pagina de înscriere. Totodată, prezentul Regulament poate fi 
comandat gratuit, pe perioada de desfășurare a campaniei, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe e-
mail, cu confirmare de primire e-mail, pe adresa de e-mail: asus@thinker.ro. Regulamentul va fi transmis pe 
adresa de e-mail de la care s-a făcut solicitarea cu confirmare de primire e-mail. 

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de 
a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire 
la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin postarea variantei revizuite a 
Regulamentului, care se va face tot pe pagina de înscriere în Campanie. 

 

 DESFĂȘURAREA CAMPANIEI. DREPTUL DE PARTICIPARE. 

5. Campania le permite tuturor persoanelor care achiziționează de pe teritoriul României un produs ASUS 
eligibil în perioada 7 noiembrie– 31 decembrie 2022 să obțină (în limita stocului și a unui plafon maxim 
zilnic) unul sau mai multe vouchere în valoare de 4 USD fiecare, care pot fi utilizate pe platforma de 
gaming online BOOSTEROID.  

6. Pentru a putea participa la campanie, participanții trebuie să acceseze platforma online www.asuspromo.ro 
și să introducă un cod Serial Number valid al unui produs ASUS eligibil achiziționat în perioada promoției.  

7. Voucherul  va fi oferit instant în urmarea furnizării unui cod Serial Number valid, beneficiarului revenindu-i 
răspunderea de a-l răscumpăra în platforma Boosteroid. Pentru fiecare produs eligibil va fi furnizat un 
singur Voucher. Acesta poate fi reamintit prin repetarea procedurii, specificându-se același cod Serial 
Number.  

8. Organizatorul prezentei campanii nu poate interveni în procedura reglementată de Boosteroid, beneficiarii 
urmând să fie de acord și să respecte termenii și condițiile platformei Boosteroid. 

 
PREMIILE CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR. 

9. Numărul de vouchere ce pot fi  generate zilnic este de 25, valoarea totală a acestor fiind mai mică de 600 
de lei. În cadrul campaniei vor fi oferite în total 500 de vouchere pe întreaga durată. 

10. Valoarea comercială totală a premiilor este de 2000 USD. 
11. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.  
12. Voucherele au valabilitatea până pe 31 decembrie 2023 la ora 23:59. După această dată, codurile nu vor mai 

putea fi revendicate pe platforma Boosteroid. 

13. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la 
plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu, cu excepția celor 
prevăzute de legislația fiscală. 

 

 LIMITAREA RĂSPUNDERII 

http://www.asuspromo.ro/


14. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru: 
 Erorile în datele furnizate de către Participanți, dacă este cazul; acuratețea datelor furnizate nu atrage 

răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, 
Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate 
care au dus la imposibilitatea validării participării în campanie sau înmânării premiilor; 

 Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator; 
 Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității folosirii Voucherului din motive 

independente de Organizator; 
 

15. Organizatorul nu va fi răspunzători pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către 
câștigători în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor 
expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere; 

16. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la 
plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu, cu excepția celor 
prevăzute de legislația fiscală. 

17. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în 
premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile legale, orice alte obligații de orice altă 
natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

18. Organizatorul nu răspunde nici pentru durata de utilizare/calitatea premiilor și/sau orice eventuale defecte 
ale premiilor câștigate pentru modul de utilizare a acestora. 

 

 CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

19. ORGANIZATORUL nu va solicita/procesa informații cu caracter personal. 
 
 
 

THINKER MEDIA S.R.L. 
Ionuț Paraschiv 


