
Regulamentul oficial a 
campaniei publicitare pentru produse lansate sub MC „Xiaomi” 

 
Denumirea promoției 

"Urmareste iepurele alb!" 
În continuare după text - Promoție 

 
1. Organizator și executorii promoției 

 

1.1. Organizatorul Promoției este Visa International Service Association, situat pe adresa: USA, Foster 
City, bd. Metro Center 900, CA 94404 – 2775. 

1.2. Executorul Promoției este: „Starcomservice” SRL, situat pe adresa: Republica Moldova, mun. 
Chișinău, st. A. Mateevici, 27. 
 
1.3. Partenerul  Promoției: "Mobile Stock" SRL, cu sediul pe adresa: Republica Moldova, mun. 
Chișinău, șos. Muncesti, 41. 
 

2. Scopul promoției și sprijinul informațional al promoției 
 
2.1. Scopul promoției este de a încuraja consumatorii să achite cu un card Visa, de a atrage atenția 
consumatorilor asupra beneficiilor și comodității plății cu cardul, precum și de a demonstra o gamă 
largă de mărci Xiaomi și de a stimula achiziționarea de produse Xiaomi distribuite de partenerul de 
promovare în cadrul activităților sale comerciale. 
 
2.2. Regulile oficiale ale Promoției (în continuare - Regulile) sunt postate pe site-ul ttps: 
//xiaomistore.md 
 
 

3. Durata și teritoriul (locul) promoției 
 
3.1. Promoția începe la ora 00:00 pe 22 septembrie 2020 și se termină la ora 23:00 și 59 de minute 
pe 20 noiembrie 2020 inclusiv (în continuare - „Perioada de promoție”). 
 
3.2. Promoția se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova (în continuare - „Teritoriul 
promoției”). 
 

4. Produsele care participă la promoție 
4.1. La promoție participă produse marcii Xiaomi vândute în magazinele specializate Xiaomi și pe 
site-ul ttps: //xiaomistore.md 
 
 

5. Participanții la promoție 
 
5.1. Persoanele care, la momentul promoției, au împlinit 18 ani, care dețin carduri Visa și utilizatori 
finali ai produselor Xiaomi, care le achiziționează pentru consum propriu fără un scop comercial, pot 
participa la promoție. 
 
5.2. Nu sunt recunoscuți ca participanți la promoție și nu au dreptul să participe la aceasta: 
- Angajații organizatorului și partenerului promoțional și membrii familiei acestora (soț / soție, copii, 
frați / surori, părinți) 



- Proprietarii și angajații agențiilor de publicitate și partenerii implicați în organizarea și desfășurarea 
campaniei și membrii familiei lor (soț, copii, frați / surori, părinți) 
- Această promoție este valabilă numai pentru utilizatorii finali ai produselor Xiaomi, care le 
achiziționează pentru consum propriu fără un scop comercial. 
 

6. Fondul de premiere al promoției 
 
6.1. Fondul de premiere al acțiunii este: 
 

Categorie Denumire Cantitate 

Premiul principal Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 "Classic Ed. I7 8GB / 
512GB Silver 

1 

Premiu valoros Xiaomi RedMi 9A 2/32 GB 1 
Premiu valoros Xiaomi Mi LED TV 4A 32 Global 1 
Premiu valoros Xiaomi Mijia Robot Aspirator 1C 1 
Premiu instantaneu Xiaomi Amazfit GTS 20 mm Black 1 
Premiu valoros Xiaomi RedMi 9 3/32 GB 1 
Premiu valoros Aspirator portabil Xiaomi Mijia 1 
Premiu instantaneu Xiaomi RedMi 9A 2/32 GB 1 
Premiu instantaneu Xiaomi RedMi AirDots Căști Bluetooth Black 10 
Premiu instantaneu Xiaomi Mi Band 5 9 
Premiu instantaneu 5% la următoarea achiziție Dvs. (de la 21/11/2020 până 

la 31/12/2020) 
1799 

TOTAL   
 
 
 
 

7. Condiții de participare la promovarea și determinarea câștigătorilor 
 
7.1. Pentru a participa la promoție, o persoană care îndeplinește cerințele secțiunii 5 din prezentele 
reguli trebuie, în perioada promoției, să cumpere orice unitate de produse Xiaomi în magazine 
specializate pe adresele: 
1. Bălți, str. Stefan cel Mare, 48 
2. Bălți, str. Calea Iesilor, 107 
3. Chișinău, str. Decebal, 139 
4. Chișinău, str. A.Puskin, 32 
5. Chișinău, str. Alba-Iulia, 198 
6. Chișinău, str. Arborilor, 21 
7. Chișinău, str. Ion Creangă, 78 
8. Chișinău, str. Mircea cel Batrin, 2/2 
9. Chișinău, str. Tighina, 55 de ani 
10. Chișinău, str. Calea Iesilor, 2/2 
11. Chișinău, str. Ion Creanga, 47/1 (Alo) 
12. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 58 
13. Donduseni, str. Feroviarilor, 20 
14. Fălești, str. Mihai Eminescu, 7 
15. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 1-3 
sau pe site-ul https://xiaomistore.md 



 
7.2. Pentru a putea câștiga un premiu, trebuie să: 
 
7.2.1. Cumpărați produse, primiți un cec și un scratch-card pentru extrageri.  
La achitarea  achiziției cu cardul Visa cumpărătorul primește 5% reducere la produsele achiziționate. 
7.2.2. 
 Răzuiți câmpul „Premiul instant” de pe card. În câmpul „Premiul instant”, cumpărătorul este 
garantat să primească un premiu sau o reducere de 5% la următoarea achiziție, pe care o poate 
implementa la sfârșitul promoției. 
 
7.2.23. Înregistrați cecul pe pagina Promotiei followtherabbit.xiaomistore.md, care face parte din 
site-ul https://xiaomistore.md, și urmați informațiile despre extrageri de pe pagină. 
7.2.34. Extragerea premiilor valoroase se desfășoară la fiecare 10 zile a Promoției prin metoda de 
selectare aleatorie a numărului. Rezultatele sunt publicate pe pagina Promoției și în rețelele sociale 
ale partenerului. 
7.2.45. Extragerea Marelui Premiu se efectuează în a 60-a zi a promoției printr-o metodă de 
selectare aleatorie a numărului. Rezultatele sunt publicate pe pagina Promoției și în rețelele sociale 
ale partenerului. 
7.2.56. Premiile se ridicată în magazinele specializate specificate în punctul 7.1. din aceste reguli. 
  

8. Procedura și condițiile de primire a Premiului Promoției 
 
8.1. Participantul la promoție poate primi Premiul Promoției în conformitate cu punctul 7.2. din 
aceste Reguli 
8.2. Oferirea participanților la promoție a oportunității de a primi premii, în condițiile specificate în 
aceste reguli, este realizată de partenerul promoției. Contractantul Promo și furnizorii tehnici / alți 
furnizori nu sunt responsabili pentru orice nerespectare a tuturor condițiilor prezentelor reguli 
privind disponibilitatea / posibilitatea de a primi premii Promo și orice întrebări legate de acestea. 
 
 

 9. Condiții suplimentare 
 
9.1. Premiile promoției pot fi primite de către participanții la promoție numai în condițiile prezentelor 
reguli. 
 
9.2. Premiile promoției nu sunt schimbabile și nerambursabile. Organizatorul și Executorul nu poartă 
răspundere pentru utilizarea Premiilor de către Participanți după ce au fost primite de Participant. 
 
9.3. Pentru a organiza și desfășura Promoția, precum și pentru a exercita controlul pe parcursul 
Promoției, Organizatorul / Executorul are dreptul să implice orice terță parte. 
 
9.4. Aceste Reguli, precum și orice modificări aduse acestora, intră în vigoare din momentul în care 
sunt postate pe pagina Promoției followtherabbit.xiaomistore.md, care face parte din site-ul 
https://xiaomistore.md. 
 
9.5. Aspectul (culoarea, dimensiunea) Premiilor promoționale indicate pe materialele promoționale 
ale promoției poate diferită de aspectul (culoarea, dimensiunea) premiilor promoționale pe care le 
pot primi participanții. 
 
9.6. Organizatorul / Executorul nu poartă răspundere pentru eșecul oricăruia dintre participanții la 
promoție de a primi premiile promoției, din orice motiv, inclusiv neîndeplinirea (îndeplinirea la timp) 



a obligațiilor de către participanții la promoție prevăzute în prezentele reguli, la apariția unor 
circumstanțe de forță majoră, etc. 
 
9.7. Organizatorul / Executorul nu poartă răspundere pentru orice dispută cu privire la Premiile 
Promoției. Organizatorul / Executorul nu intră în litigii cu privire la recunoașterea oricărei persoane 
ca Participanți / câștigători ai Promoției și drepturile de a primi Premiile Promoției. Organizatorul / 
Executorul nu partă răspundere pentru determinarea drepturilor părților în orice dispută. 
 
 
 
 
 
Organizator Executor Partenerul Tehnic 
Visa International Service  
Association ”Starcomservice” SRL ”Mobile Stock” SRL 
 
 
 Director Director 

Starus Serghei Gheorghiev Alexei 


