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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Lexus RX – la un nou preț” 

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1.1. Organizator al Campaniei promoţionale „Lexus RX – la un nou preț” dedicată pentru 

stimularea vânzărilor efectuate în reprezentanța auto „Lexus Chișinău” (numită în continuare 

„Campania”) este S.R.L. „CONTINENT”, dealer oficial Lexus în Moldova, cu sediul juridic în 

municipiul Chişinău, str. Arborilor 17/1 și sediul fizic în municipiul Chișinău, bd. Dacia 55/1 

(numită în continuare „Organizator”). 

1.2. Participanţii la Campanie vor respecta şi se vor conforma tuturor prevederilor, termenelor 

şi condiţiilor prezentului Regulament al Campaniei promoţionale (numit în continuare 

„Regulament”). 

1.3. Participant la Campaniei poate fi orice persoana fizică sau juridică care îndeplineşte 

cumulativ condiţiile enumerate în Capitolul III din prezentul Regulament. 

1.4. Regulamentul este întocmit conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova şi va fi 

disponibil la sediul Organizatorului și afișate pe pagina oficială a brandului Lexus în Moldova 

www.chisinau.md.lexus. 

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel 

de modificări să intre în vigoare numai după informarea participanților. 

 

2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

2.1. Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova, nemijlocit în 

sediul fizic al Organizatorului. 

2.2. Perioada campaniei: 14 noiembrie 2022 – 25 decembrie 2022, inclusiv. 

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. În cadrul Campaniei sunt în drept să participe persoanele fizice sau juridice 

care vor întruni cumulativ următoarele condiţii: 
3.1.1. vor avea vârsta minimă de 18 de ani împliniţi la data de începere a Campaniei; 

3.1.2. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova cu reşedinţa stabilită pe teritoriul ţării; 

3.1.3. vor semna contract de vânzare-cumpărare sau act de achitare a arvunei pentru 

achiziționarea automobilelor Lexus RX aflate în stocul reprezentanței „Lexus 

Chișinău”. 

 

Persoana fizică care îndeplinește, cumulativ, condițiile enumerate mai sus este înscrisă automat 

în Campanie și este denumită în continuare „Participant”. 

3.2. Nu participă la Campanie: 

a) Persoanele care nu îndeplinesc toate condițiile stipulate în p. 3.1. ale acestui 

Regulament; 

b) Angajații companiei. 

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

În cadrul campaniei promoționale se vor acorda avantaje financiare de până la 5500 USD pentru 

achiziția automobilelor Lexus RX. Lista automobilelor Lexus RX disponibile în stoc, prețurile și 

avantajele financiare pentru acestea pot fi văzute în lista de mai jos 
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Nivel de echipare  Preț vechi Preț nou 
Avantaj 

financiar 

RX 450h 85400 79900 5500 

RX 300 63450 60900 2550 

RX 300 56250 53900 2350 

 

5. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR  

5.1. Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul acestei campanii 

promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie 

să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova și a prezentului 

Regulament. Informaţia despre Participanţi va fi utilizată de către Organizator pentru analiza 

derulării Campaniei. 

 

6. LITIGII  

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 

de instanțele judecătoreşti competente din Republica Moldova. 

6.2. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 

zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de 

prejudicii, dar nu mai târziu de o (1) lună de zile de la momentul producerii evenimentului. 

 

7.1. DISPOZIŢII FINALE  

7.2. Campania poate înceta înainte de termen, dacă acest fapt este justificat datorită unui 

impediment pe care Părţile nu l-au putut prevedea la data începerii prezentei Campanii, nici să-

l evite prin măsuri rezonabile, fiind în afara controlului acestora, astfel cum este reglementat 

de legislația în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv în cazul imposibilității invocate de 

Organizator, cu informarea publicului prin intermediul paginii web a dealerului 

www.chisinau.md.lexus. 

7.3. Campania poate înceta înainte de termen, dacă toate automobilele disponibile și 

participante (conform listei din p. 4) la această campanie au fost vândute. 

7.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament şi condiţiile 

Campaniei promoţionale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afişarea pe 

pagina www.chisinau.md.lexus în termeni rezonabili. 

http://www.chisinau.md.lexus/
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