
SONY - Concursul Crossing Lines Sezonul 2 
Regulament oficial  

Concursul 
În numele AXN Europe Limited (cu sediul în Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London, 

W1F9LU, United Kingdom, AXN), Telekom New Media Zrt.(cu sediul în H - 1222 Budapest, Nagytétényi 

út 29., Organizatorul) organizează Concursul SONY – Poliţişti fără frontiere Sezonul 2 (Concursul) pe 

site-ul web oficial al AXN (www.axn.ro, Site-ul Web). Toţi cei care respectă fiecare şi toate regulile 

stabilite în cadrul acestui Regulament Oficial pot participa la Concurs în forma descrisă în secţiunea 

Metodologia Concursului în termenul stabilit în secţiunea Termenul Concursului.  

Termenul Concursului 
Concursul se va desfăşura între datele specificate mai jos. 

Concursul începe la: 01.11.2014. 10:00 

Concursul se termină la: 28.11.2014. 23:59 

Metodologia concursului 

Înregistrarea 

Pentru a participa, concurenţii (Participanţii) trebuie să viziteze secţiunea din Site-ul Web  

corespunzătoare concursului (www.axn.ro/crossing-lines-contest, Secţiunea de pe Site-ul Web). Odată 

aflat în acea secţiune, Participantul trebuie să se înscrie pentru a fi un membru al Site-ului Web (dacă 

acest lucru nu a fost făcut mai devreme) prin intermediul unuia dintre conturile sale de pe reţelele de 

socializare (Facebook, Twitter sau Google+, Înregistrare pe Site). În urma înregistrării reuşite, 

Participanţii trebuie să completeze toate câmpurile cerute şi să accepte astfel Regulamentul Oficial şi 

Politica de Confidenţialitate 

(http://ak.static.sptidigital.com/ce/crossing_lines_s2_contest/Crossing_Lines_S2_Contest_PP_RO.pdf) 

pentru a se  înregistra în Concurs (Înregistrarea în Concurs). 

Participarea 

După ce au completat Formularul de Concurs, Participanţii trebuie să răspundă la toate întrebările 

Concursului. 

Alegerea Câştigătorilor 

Toţi Participanţii care au răspuns corect la întrebări vor fi incluşi într-o extragere ţinută de Organizator şi, 

în ordinea extragerii, Participanţii aleşi vor fi declaraţi câştigători ai premiului 1, 2 şi 3 (Câștigătorii). 

Extragerea va selecta şi 3 câştigători de rezervă (pentru fiecare premiu), care pot fi eligibili pentru a fi 

http://www.axn.ro/
http://www.axn.ro/crossing-lines-contest


anunţaţi drept Câştigători în situaţiile descrise în secţiunea Eligibilitate şi Condiţii. Fiecare Câştigător va 

primi un premiu descris în secţiunea Premii, în funcţie de locul pe care se află.  

Premiile 

Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt eligibili pentru a câştiga următoarele premii. Un Câștigător 

are dreptul de a câștiga doar un singur Premiu. 

Premiul 1: 1 Sony Xperia Z3 smartphone 

Premiul 2: 1 Sony DR-BTN200 wireless headphone 

Premiul 3: 1 Sony SBH20 stereo headset 

Eligibilitate şi Condiţii 
Prin participarea în Concursul Organizatorului, Dvs. sunteți de acord că aţi citit şi acceptat Regulamentul 

Oficial şi sunteţi de acord că vă supuneţi deciziilor Organizatorului. 

1. Participanţii trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai Ţării unde canalul AXN este disponibil şi unde 

este organizat Concursul. 

2. Participanţii/ Câştigătorii trebuie să aibă 18 ani sau mai mult începând cu data de 31 octombrie 

2014. 

3. Câştigătorii vor fi notificaţi de către Organizator prin e-mail, la adresa furnizată de către 

Participant în formularul Secţiunii de pe Site-ul Web. 

4. Toţi participanţii sunt de acord ca numele lor să fie publicat pe Site-ul Web şi/ sau în Secţiunile 

Site-ului Web drept Câştigători ai Premiilor. Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de 

acord că numele lor pot fi folosite pe orice element promoţional legat de Concurs.  

5. Angajații, agenţii, sucursalele şi promoterii (inclusiv membrii apropiaţi ai familiilor acestora) SPE 

Networks, precum şi diviziile acestora, afiliaţii şi filialele, si alţii în legătură cu Concursul, inclusiv 

Organizatorul şi angajaţii acestuia nu pot participa la Concurs. 

6. Nicio achiziţie nu este necesară. Participanţii sunt responsabili pentru orice costuri de 

participare, inclusiv taxe, dacă este cazul.   

7. Premiile nu pot fi transferate şi nu poate fi acordată contravaloarea lor în bani. 

8. AXN și Organizatorul îşi rezervă dreptul de a amâna, anula ori modifica Concursul. Organizatorul 

îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial al Concursului fără nicio altă notificare. 

Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil pe Site-ul Web.  

9. AXN și Organizatorul, şi agenţii, afiliaţii şi/ sau reprezentanţii săi nu sunt responsabili pentru 

nicio pierdere a aplicării datorată oricăror probleme cauzate de liniile ori sistemele telefonice 

sau de furnizorii de servicii internet, pentru aplicaţiile primite după termenul limită ca o 

consecinţă a întârzierilor, întreruperilor, defecţiunilor sau suprasolicitărilor cauzate de serviciile 

de telefonie ori internet sau pentru aplicaţiile pierdute, furate, direcţionate în mod greşit, 

trimise în mod greşit sau tardive. Aplicaţiile sunt nule dacă sunt ilizibile, inexacte, incomplete, 

distruse, mutilate, falsificate, reproduce mecanic, neconforme în orice fel sau altfel în 

neconcordanţă cu acest Regulament Oficial.  



10. Prin participare, cu excepţia situaţiei în care este interzis prin legile aplicabile, fiecare participant 

garantează AXN, afiliaţilor, succesorilor, licenţiaţilor acestuia şi împuterniciţilor şi reprezentaţilor 

autorizaţi ai AXN o licenţă şi un drept perpetuu, plătit integral, liber de taxe, transferabil, 

sublicenţiabil în mod integral, global, irevocabil, ne-exclusiv de a folosi, adapta, traduce, 

reproduce, edita, modifica, crea opere derivate, combina cu alte opere, difuza, transmite, 

executa, afişa, publica, comunica, comunica către public, difuza, reformata, pune la dispoziţie, 

disemina, distribui, şi/sau altfel exploata oral sau vizual (oricare din cele la care se face referire 

anterior drept “Folosinţă”) aplicaţia şi numele, imaginea, fotografia, vocea, execuţia, 

interpretarea, semnătura, silueta, sunetele şi/ sau datele biografice incluse în aceasta şi/ sau în 

informaţiile de înregistrare care însoţesc cererea participantului la concurs, în orice suport, 

modalitate, tehnologie, sau mecanism de furnizare a conţinutului cunoscut în prezent sau care o 

să existe, pentru orice scop, inclusiv, fără limitare, în legătură cu concursul, administrarea, 

arbitrarea, promovarea şi/ sau publicitatea sa şi în legătură cu promovarea, publicitatea şi/ sau 

alt mod de exploatare a AXN, fără necesitatea consimţământului sau altor formalităţi. 

11. Prin divulgarea de date cu caracter personal, Participanţii îşi dau acordul pentru utilizarea 

acestor date cu caracter personal divulgate în scopurile Concursului. 

12. Fiecare Câştigător va fi informat prin e-mail, datele de contact fiind preluate din cele oferite de 

Participant în timpul completării Formularului de Concurs. După contactarea iniţială, 

Câştigătorului i se va transmite o scrisoare de notificare oficială. Fiecare Câştigător de premiu 

trebuie să confirme Organizatorului acceptarea premiului de îndată. Dacă Organizatorul nu 

primeşte un răspuns de la Câştigătorul premiului în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la 

contactarea iniţială a acestuia de către Organizator, cu excepţia cazului când această perioadă 

este extinsă în conformitate cu legea locală sau la libera alegere a Organizatorului, respectivul 

Câştigător de premiu va fi descalificat. În cazul în care un Câştigător de premiu este descalificat 

altfel sau pentru orice alt motiv, precum declararea acestuia ca fiind găsit neeligibil sau 

nerespectarea Regulamentului Oficial al Concursului, atunci primul supleant va primi premiul în 

locul său, astfel cum se va întâmpla şi în cazul celorlalţi supleanţi, în aşa fel încât toate premiile 

să fie distribuite. Dacă un premiu rămâne nerevendicat se va realiza o nouă extragere potrivit 

unei proceduri identice cu cea a desfăşurării primei extrageri. Organizatorul şi agenţii, afiliaţii şi/ 

sau reprezentanţii acestuia vor depune toate eforturile pentru a contacta câştigătorii, dar nu vor 

fi răspunzători în niciun fel în cazul în care câştigătorii nu pot fi contactați prin e-mail, telefon 

sau prin poştă în termenul de cinci (5) zile. Câştigătorii nu sunt desemnaţi în mod oficial până 

când nu sunt validate toate participările. Toate deciziile Organizatorului sunt definitive şi 

irevocabile.  

13. AXN și/sau Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica orice Participant din Concurs care 

încalcă sau nu respectă direct sau indirect acest Regulament Oficial al Concursului, care nu este 

considerat eligibil pentru a Participa şi pe acei Participanţi care sunt consideraţi de către 

Organizator, ca, prin acţiunile sau lipsa acestora, lezând buna credinţă, numele, marca 

Organizatorului şi/ sau a Concursului. 

14. Fiecare Participant va despăgubi şi va proteja fiecare Organizator, AXN şi diviziile AXN, afiliaţii, 

subsidiarele, directorii, funcţionarii, angajaţii şi agenţii acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, 

Sony Corporation, Sony Corporation of America, Sony Pictures Entertainment Inc., CPT Holdings, 



Inc. Subsidiarele, afiliaţii, angajații, agenţiile şi sucursalele acestora, ca şi sponsorii concursului, 

dacă există, şi orice alte entităţi asociate cu dezvoltarea şi executarea acestor concursuri 

(denumiţi în mod colectiv “Părţile despăgubite”) faţă de orice cereri, daune, pierderi, petiţii, 

acţiuni, proceduri, cheltuieli şi/ sau răspunderi rezultând din sau provenind din sau în legătură 

cu, care este afirmat că rezultă din sau provin din sau sunt în legătură cu: (i) Aplicaţia 

Participantului, participarea, încercarea de a participa, sau imposibilitatea de a participa, la 

Concurs; (ii) aplicaţia şi/sau Utilizarea de către Părţile despăgubite a oricărei aplicaţii (şi/sau a 

oricărei părţi din aceasta); (iii) neîndeplinirea de către participant a uneia sau mai multor 

prevederi din Regulamentul Oficial sau a oricăror legi sau reglementări aplicabile; (iv) utilizarea 

neautorizată de către participat a, după caz, numelui, imaginii, vocii, produsului, brand-ului, 

mărcii, logo-ului oricărei persoane sau entităţi; (v) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărei 

garanţii (inclusiv, fără a se limita la orice declaraţii privind eligibilitatea) sau angajamente 

asumate de către participant în legătura cu Concursul; (vi) acceptarea şi/sau folosirea oricărui 

premiu, daca este cazul; (vii) orice drept sau beneficiu acordat de către Participant către 

Organizator în legătura cu Concursul; şi/ sau (viii) neglijenţa, abaterile intenţionate, încălcarea 

oricăror legi sau reglementări aplicabile sau încălcarea prezentului Regulament Oficial, sau 

încălcarea de către acesta/aceasta a drepturilor de proprietate intelectuală, confidenţialitate, 

publicitate sau de orice alt tip ale unui terţ. 

 

15. Premiile vor fi transmise de către MediaCom (MediaCom Magyarország Kft. – 1123 Budapest, 

Alkotás út 53.) Câştigătorilor la adresa pe care aceştia au menţionat-o în formularul de pe 

Secţiunea Site-ului Web. Nu sunt admise modificări. Organizatorul nu este responsabil pentru 

nicio distrugere a Premiului pe care acesta o poate suferi în cursul livrării. 

 

16. Concursul este nul în cazurile în care este interzis de lege. Toate legile naţionale şi locale 

relevante sunt aplicabile. 

 

17. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica orice aplicaţii şi Participanţii aferenţi în cazul în 

care există posibilitatea unor înregistrări multiple ale aceluiaşi Participant ori a unei aplicaţii 

realizate automat şi/sau la punctele de înregistrare. Organizatorul și AXN descalifică orice 

Participant în aceste cazuri, în legătură cu care nu vor trimite notificare, nici nu vor informa 

înainte sau după descalificare. 

 

18. Vă rugăm să transmiteţi orice întrebări sau comentarii privind Concursul la adresa următoare: 

 

AXN Central Europe 

H-1062 Budapest, Teréz krt. 55-57., 

jatek@spe.sony.com 


