
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiţiile şi termenii promoţiei 

 

1. Promoția “Câştigă premii garantate cu Rogob şi Coca-Cola!”este desfăşurată de Compania 

FPC „Rogob” SRL, cu sediul în RM, mun. Chişinău, com. Stăuceni, satul Goianul Nou, 

strada Gloriei 1/1, codul unic de Înregistare 1003600043207,  în parteneriat cu Coca-Cola 

Imbuteliere Chişinău SRL., societate comercială din  Republica Moldova, cu sediul: mun. 

Chisinau, str. Indutrială 42, având Codul Unic de Înregistrare 1003600136646. 

 

2. Zona de desfăşurare a promoției “Câştigă premii garantate cu Rogob şi Coca-Cola!” este 

reprezentată de magazinele ROGOB de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu adresele 

1) R1 – bd. Moscovei,16 

2) R2 – str. Calea Orheiului, 107 

3) R4 – str. I.Creanga, 78 

4) R5 – str. Decebal, 91/4 

5) R7 - bd. Alba-Iulia, 196/3 

6) R8 - str. Paris, 34/4 

7) R9 – or. Hînceşti, str. Chişinăului, 7 

8) R10 – bd. Moscovei, 1/1 

9) R12 – or.Sorcoca, str.Stefan cel Mare, 24 

10) R13 – bd. Mircea cel Bătrîn, 30 

11) R14 – str. Calea Ieşilor, 2/3 

12) R16 - bd.Dacia, 44 

 

3. Perioada promoţiei 6 Iulie 2016 – 31 Iulie 2016.  

3.1 Promoţia poate fi încetată înainte de termen în caz de epuizare a fondului de premii 

stabilit în prezentul regulament  ori, prelungită până la epuizarea stockului rămas 

după data de 31 iulie. 

 

4. Mecanismul promoţiei 

4.1 Pentru procurarea produselor ROGOB din categoria PICNIC  (semipreparate) şi 

Coca Cola, Fanta sau Sprite de 1l sau 1,5l, în valoare de 250 lei la un bon fiscal, 

cumpărătorul primeşte instantaneu un bilet de loterie. 

4.2 Fiecare bilet de loterie va avea o bandă protectoare sub care este indicat premiul 

câştigat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Fiecare bilet de loterie este câştigător.  

4.4 Pentru a intra în posesia premiului e nevoie de a prezenta biletul de loterie răzuit 

casierului care instantaneu va elibera premiul. 

 

5. Premiile promoţiei 

5.1 În cadrul Promoţiei vor fi acordate următoarele premii: 

a. 3200 sticle Coca-Cola ambalaj 1L 

b. 300 pachete de carbune pentru gratar, 1,5kg 

c. 300 vouchere valorice Rogob în valoare de 50 MDL 

d. 1000 Carduri de Fidelitate Rogob 

e. 200 caserole de „Mici de porc si vită” ROGOB, semipreparaţi 0.75kg 

f. 15 grill-uri cu ustensile Coca-Cola 

5.2 Numărul total de premii este de 5015 premii.  
 

6. Participanţii în promoţie nu pot solicita şi nu pot primi echivalente bănești ale premiilor. 

7. Premiile se eliberează doar în perioada promoţiei. Orice solicitare de a primi premii în afara 

perioadei promoției va fi refuzată. 

8. Promoția “Câştigă premii garantate cu Rogob şi Coca-Cola!” se va desfășura în strictă 

conformitate cu prezentul Regulament. 

9. Organizatorul promoţiei îşi rezervă dreptul de a modifica pe parcurs condiţiile promoţiei, în 

caz că unele mecanisme se adeversc de a fi ineficiente; de a sista sau suspenda promoţia 

în caz de epuizare prealabilă a stockurilor de premii prestabilit din timp. 

 

 

 

 

 


