
Regulament de desfășurare pentru campania promoțională 

” Rezervă 100% sigur și primești un VOUCHER CADOU, în valoare de 50 euro!” 

 
   
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 

1.1.Campania intitulată ” Rezervă 100% sigur și primești un VOUCHER CADOU, în 

valoare de 50 euro!” se derulează în perioada 10.06.2020 – 30.06.2020 și constă în 

oferirea unui voucher cadou, în valoare de 50 euro, la rezervarea oricărui circuit din cele 

cu reduceri de până la 50%, pentru o selecție de circuite din anul 2021, clar specificată pe 

site. De asemenea, turiștii pot rezerva circuitele incluse în promoție cu plată în avans 

cuprinsă între 70 și 300 euro, în funcție de valoarea circuitului ales, pentru toate 

circuitele organizate de Europa Travel, în perioada 2020 – 2021. 

 

Promoția este organizată de către agenția  Europa Travel, denumită în cele ce urmează 

”Organizatorul”, Europa Meridian RG S.R.L, cu sediul în Strada Traian 246, cod unic de 

înregistrare RO20945823, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/2099/02.02.2007, 

atribut fiscal RO, cont IBAN RO77BTRLRONCRT0340748601 - lei, reprezentată prin  Teodor 

Calimanescu – administrator. 

 
Organizatorul este în drept să schimbe sau să modifice conceptul și formatul campaniei promoționale 
ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica și/sau de a întrerupe campania în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil. Astfel de 
modificări vor fi făcute public pe www.europatravel.ro, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în 
vigoare. 
 
Prezentul concept și format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, 
fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

Europa Meridian RG S.R.L. este operator de date cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 
363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Europa Meridian RG S.R.L are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate de participanții la promoție. 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 
3.1. Campania intitulată ” Rezervă 100% sigur și primești un VOUCHER CADOU, în valoare de 
50 euro!” se derulează în perioada 10.06.2020 – 30.06.2020, prin intermediul site-ului 
www.europatravel.ro și al paginii de facebook Europa Travel. 
3.2. Campania promoțională se va desfășura pe întreg teritoriul Romaniei, pe site-ul 
www.europatravel.ro și prin intermediul canalelor de promovare, în perioada 10.06.2020 – 

http://www.europatravel.ro/
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30.06.2020. 
3.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei promoționale și de a modifica 
condițiile, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament și de a anunța acest lucru public.  
3.5. Voucherul va fi transmis în decurs de 5 – 14 zile din momentul efectuării avansului pentru 
rezervarea efectuată. 

 
SECTIUNEA 3. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE APLICARE A REDUCERILOR 
 
De această campanie beneficiază orice persoană cu vârsta de minim 18 ani, care achiziționează un 
circuit Europa Travel, cu avionul, din perioada 2020 – 2021. 
 
SECTIUNEA 4: CONDIȚII DE FOLOSIRE VOUCHER CADOU 
 
Voucherul este nominal și este necesară prezentarea lui, în format fizic sau digital, în momentul 
achiziționării pachetelor proprii Europa Travel.  
 
Acesta nu este transmisibil și poate fi folosit o singură dată, de către persoana desemnată. 
 
Nu se poate primi valoarea acestuia în bani. 
 
Reducerea de 50 euro poate fi aplicată doar pachetelor rezervate ulterior momentului primirii 
voucherului, neputând fi aplicat pachetelor deja achiziționate anterior. 
 
Nu se poate aplica rezervării în urma căreia turistul a fost premiat cu acest voucher. 
 
Se cumulează cu alte oferte (de tip Early Booking, Last Minute etc.) și este valabilă doar pentru 
circuitele cu avionul, din perioada 2020 - 2021. 
 
Este posibilă folosirea unui singur voucher/pachet achiziționat și nu se poate cumula cu alte vouchere. 
 
Valabilitatea acestuia este până la 30.09.2020. 
 
SECȚIUNEA 5. REDUCERI ȘI CONDIȚII SPECIALE DE PLATĂ ÎN AVANS 
 
5.1 Reducerile sunt în valoare DE PÂNĂ LA 50%, pentru o selecție clar specificată, care 
cuprinde circuite cu avionul, din perioada 2020 - 2021.  
Condițiile de plată în avans se aplică tuturor circuitelor organizate de Europa Travel, în 
perioada 2020 – 2021, precum este menționat în secțiunea 6, paragraf 6.1. 

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 
 
6.1 CONDITIILE DE PLATA 
 
Avansul la înscriere: 
 
Intre 60 euro/persoana – 300 euro/persoana, suma fiind specificata la fiecare circuit in parte in oferta 
afisata. 
 
Diferențele de plată se achită astfel: 
 
Până la 40% din prețul pachetului de servicii se achită cu 120 de zile înainte de data plecării. 



Până la 60% din prețul pachetului de servicii se achită cu 90 de zile înainte de data plecării. 
Până la 100% din prețul pachetului de servicii se achită cu 60 de zile înainte de data plecării. 
 
6. 2. CONDIȚIILE DE ANULARE 
 
In caz de anulare avansul achitat (tariful pachetului) nu este rambursabil.  
 
SECTIUNEA 7: REGULAMENTUL PROMOTIEI 
 
7.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil  în mod gratuit oricarui solicitant pe  toata 
perioada concursului pe site-ul www.europatravel.ro. 
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a promoției în orice moment a acesteia și/sau 
schimbarea regulilor  de  participare,  obligându-se  totodată  să  facă  publică  hotărârea  sa  în  
acest  sens  prin afișarea pe site-ul www.europatravel.ro, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în 
vigoare. 
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