
 
 
 
 
 

Regulament general pentru concursurile VIVA FM 
 
 
 

1. Prezentul regulament se aplică pentru toate concursurile desfăşurate în direct la VIVA FM, prin 
telefon, SMS sau pagina web www.vivafm.ro şi pentru care nu există un regulament specific. 

 
2. Participanţii la concursurile VIVA FM pot să câştige doar o singură dată în 30 de zile. Dacă  vor 
câştiga în acest interval de mai multe ori, singurul premiu valabil este primul, celelalte urmând a fi 
anulate şi reportate. 

 
3. Dacă în decurs de 30 de zile membrii unei familii cu acelaşi domiciliu câştigă de mai multe ori, 
singurul premiu valabil este primul, celelalte urmând a fi anulate şi  reportate. 

 
4. O persoană nu poate câştiga de mai multe ori un premiu în cadrul aceleiaşi campanii într-o 
perioadă de 90 de zile. Dacă acest lucru se va întâmpla, singurul premiu valabil este primul, 
celelalte urmând a fi anulate şi reportate. 

 
5. Premiile constând în bani sau obiecte se ridică în decurs de două săptămâni din ziua în care 
persoana câştigătoare a fost anunţată de unde poate fi ridicat premiul. 

 
6. Premiile constând în bani sau obiecte neridicate în termenele menţionate, sunt anulate şi 
reportate. 

 
7. Premiile constând în servicii nu sunt transferabile. Dacă un câştigător desemnat nu poate sau nu 
vrea să valorifice premiul, concursul respectiv va fi anulat şi se va proceda la unul nou, după 
aceleaşi criterii şi regulament. 

 
8.  Premiile constând în servicii care nu se pot livra din cauza unor condiţii excepţionale şi 
independente de voinţa VIVA FM sau a celui care oferă premiul, cum ar fi starea vremii, 
calamităţile naturale sau alte cazuri de forţă majoră, nu se vor reporta, serviciile nefiind stocabile. 
Câştigătorul le va accepta în condiţiile date sau le va refuza, dar nu va putea pretinde să fie 
despăgubit sau să i se ofere un alt serviciu, într-o altă perioadă, decât dacă cel care oferă premiul 
stipulează altfel. 

 
10. Premiile constând în bani sau obiecte se ridică personal, pe baza unui act de identitate (buletin, 
carte de identitate sau paşaport). 
Excepţie fac persoanele nedeplasabile. Acestea pot delega o persoană din familie să  ridice 
premiul. 

 
11. În cazul premiilor constând în bilete, obiecte sau vouchere, operatorul sau DJ-ul care răspunde 
la telefon, vă va comunica data şi locul de unde puteţi să le ridicaţi, acesta din urmă putând fi 
sediul staţiei Viva FM, sediul unui partener al VIVA FM, sau un alt punct de  întâlnire. 

http://www.vivafm.ro/


 
 

 
12.  Dacă un câştigător renunţă la premiu, el nu poate avea alte pretenţii materiale sau morale, 
iar premiul se reportează pentru un alt concurs. 

13.  Premiile constând în obiecte nu pot fi echivalate în bani. 
 

14. Pentru premiile pentru care veţi fi direcţionaţi către sediile VIVA FM, acestea sunt : 
- Suceava - Str. Mărăști Nr. 18, Bl.3, Tronson II, Ap. 2 (acces prin parcarea MPO) 
- Fălticeni - Str. Republicii Nr. 25, clădirea Zorile,Et. 3 Camera 11 
- Rădăuţi -  Str. Piaţa Unirii Nr.5, Magazin Central, Et. 1 

 
15. Data şi ora la care se pot ridica premiile vă vor fi comunicate în momentul preluării datelor 
personale. 

 
16. În cazul în care un câştigător nu poate fi contactat în decurs de o săptămână de la  derularea 
concursului şi nici nu-şi ridică premiul de la locul comunicat în timpul concursului, concursul 
respectiv va fi anulat şi premiul retras. 

Radio VIVA FM nu îşi asumă răspunderea în aceste cazuri şi nici în cazul în care un câştigător 
furnizează date false despre el (adresă, număr de telefon, serie şi număr buletin) care conduc la 
imposibilitatea revendicării unui  premiu. 

17.  Angajaţii Stil Media SRL, deţinătorul licenţelor VIVA FM, şi rudele de gradul I şi II ai acestora nu 
pot participa la concursurile Viva FM, iar dacă vor participa şi vor câştiga, premiile vor fi anulate şi 
concursurile respective se vor relua. 

 

18.  Dacă premiul este generator de taxe şi impozite, acestea cad în sarcina câştigătorului. 
 

19.  Eventualele litigii apărute între VIVA FM şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de  instanţele 
judecătoreşti  competente. 

 
 

Pentru relații suplimentare: 
Email: office@vivafm.ro; 
Tel/fax: +40 0330 100 388 


