
 

 Regulamentul oficial al promoției  

"SAMSUNG WOW! Pack – un spațiu imens pentru conținut"  

 

 

 

Promoția " SAMSUNG WOW! Pack – un spațiu imens pentru conținut" primești 6 luni de conținut cadou 

(în continuare - "Promoție") se desfășoară în scopul formării sau menținerii gradului de informare a 

potențialilor consumatori de bunuri – televizoare SMART TV ale marcii "SAMSUNG", modelele lansate în 

anul 2019, 2020 și are ca scop stimularea cererii consumatorilor pentru aceste produse.  

 

Promoția se desfășoară în conformitate cu condițiile acestui Regulament oficial (în continuare 

”Regulament”). 

 

Organizatorul are dreptul de a implica în promoție părți terțe. Perioada este determinată în luni și zile. În 

acest caz, "luna" se referă la luna calendaristică corespunzătoare cu numărul de zile pe care le conține; 

cuvântul "zi" înseamnă ziua calendaristică - în cazul în care se are în vedere ziua de lucru, aceasta este 

explicit menționat în Reguli. Promoția nu este un joc de noroc și nu poate fi folosită ca joc de noroc în nici 

un fel. 

 

Organizatorul nu își asumă răspunderea față de posibilele consecințe ale nefamiliarizării 

Participantului cu condițiile acestui Regulament. 

 

Organizatorul Promoției (denumit în continuare "Organizator") este Compania cu Răspundere Limitată 

"Samsung Electronics Ukraine Company", ce se află pe adresa: 01032, Ucraina, Kiev, bd. Lev Tolstoi, 57. 

Administratorii service-ului de acces la conținutul "MEGOGO.NET", "SWEET.TV", ” DIVAN.TV” și 

”StarNet TV” sunt persoane juridice care dețin legal service-urile corespunzătoare și furnizează 

participanților la Promoție servicii de acces la conținut. Produse promoționale sunt televizoarele Samsung 

cu opțiunea Smart TV, modelele anului 2019 și 2020, importate de către partenerii oficiali Samsung în 

Moldova, destinate vânzării pe teritoriul Republicii Moldova.  

Participantul la Promoție este o persoană, care a împlinit majoratul, cu viză de reședință pe teritoriul 

Republicii Moldova, care în perioada promoției a achiziționat produs/e promoțional/e pe adresele indicate 

în condițiile date și a îndeplinit toate condițiile din Regulament. Beneficiul Promoției - Participantului 

Promoției i se acordă accesul gratuit la conținutul serviciilor "MEGOGO.NET", ” DIVAN.TV”, "SWEET.TV", 

”StarNet TV” în condițiile și în ordinea definită de prezentul Regulament, ținând cont de caracteristicile 

stipulate în punctul 3.4 a prezentului Regulament.  



 

1. Perioada și locul desfășurării Promoției. 

1.1 Perioada Promoției: din 15 octombrie 2020 până la 15 octombrie 2021, inclusiv.  

1.2. Promoția se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova. Cumpărarea produselor promoționale poate 

fi efectuată în punctele de vânzare, indicate pe pagina electronica a promoției, pe adresa: 

https://www.samsung.com/ua/promotion/md/ 

 

 

2. Dreptul de a participa la Promoție.  

2.1. Este interzisă participarea minorilor la această Promoție, persoanelor cu handicap mental, persoanelor 

incompetente, angajații sau reprezentanții Clientului sau Organizatorului, persoanele asociate acestora, 

membrii familiei angajaților și reprezentanților, precum și angajații și reprezentanții oricăror alte persoane 

direct legate de organizarea sau desfășurarea acestei promoții.  

 

3.Condițiile Promoției. 

3.1 Pentru a participa la Promoție, este necesar în perioada de la 15 octombrie 2020 până la 15 octombrie 

2021 (inclusiv) să achiziționezi 1 (o) unitate de produse promoționale, modelele anului 2019 și 2020. 

3.2 Pentru înregistrarea la serviciul corespunzător e necesar de urmat pașii: 

 

Pentru serviciul "MEGOGO.NET":  

1. Deschideți meniul Smart TV și alegeți din lista aplicațiilor recomandate MEGOGO. 

2. În secțiunea "Profil" alegeti ”Introduce codul promoțional” 

3. Introduceți numărul de serie a televizorului în câmpul dat. 

 

Pentru serviciul "DIVAN.TV": 

1. Deschideți meniul Smart TV și alegeți Divan.TV în zona aplicațiilor recomandate. 

2. Selectați în meniu butonul ”Activați”. 

3. Introduceți numărul de serie a televizorului în cîmpul ”Numărul de serie”. 

 

Pentru serviciul "Sweet.TV": 

1. În meniul televizorului, în zona aplicațiilor recomandate, alegeți Sweet.tv. 

2. Parcurgeți activarea gratuită a utilizatorului. 

3. Pentru codul promoțional - utilizați numărul de serie a televizorului. 

 

Pentru serviciul "StarNet TV": 

1. Deschideți meniul Smart TV și alegeți StarNet TV în zona aplicațiilor recomandate. 

https://www.samsung.com/ua/promotion/md/


2. După deschiderea aplicației Smart TV va apărea un câmp suplimentar "Try without registration / Încearcă 

fără înregistrare”. 

3. Alegeți opțiunea dată. 

 

3.3 Pentru a beneficia de promoție sub formă de acces gratuit la conținut, este necesară înregistrarea la 

serviciul corespunzător în modul prevăzut în punctul 3.2 al prezentului Regulamentului Oficial, în perioada 

de la 15 octombrie 2020 până la 15 octombrie 2021 inclusiv. 

3.4 Sub formă de cadou se subânțelege accesul gratuit la conținut, oferit participantului promoției prin 

intermediul serviciilor "MEGOGO.NET", ” DIVAN.TV”, "SWEET.TV", ”StarNet TV”: 

 

Pentru serviciul "MEGOGO.NET":  

Cadou sub formă de dreptului la libera vizionare a operelor audiovizuale la abonarea "Samsung TV și 

Cinema" se va acorda în următoarele condiții: Participantul la Promoție are dreptul, timp de 6 (șase) luni 

de la data activării serviciului, în conformitate cu procedura și prevederile prevăzute în din punctul 3.2 a 

prezentului regulament, să vizioneze conținutul abonamentului "Samsung TV și Cinema" a serviciului 

”MEGOGO.NET”. Participanții la promoție care au achiziționat televizoare Samsung UHD vor avea, de 

asemenea, dreptul de a vizualiza în mod liber conținut HDR, care este inclus în abonamentul "Samsung 

TV și Cinema". După expirarea a 6 (șase) luni, de la data înregistrării, accesul la serviciul MEGOGO.NET 

poate fi prelungit de către Participantul promoției în conformitate cu condițiile de utilizare a serviciului 

MEGOGO.NET. Serviciul este furnizat de către compania „Megogo” (04080, Ucraina, Kiev, str. 

Novokonstantinovskaya, 18-V). 

 

Pentru serviciul ”DIVAN.TV”: 

Cadou sub formă de dreptul la accesarea abonamentului "Samsung cunoaște" cu ajutorul serviciului 

”DIVAN.TV”. Participantul la Promoție are dreptul, timp de 6 (șase) luni de la data activării serviciului, în 

conformitate cu procedura și prevederile prevăzute în din punctul 3.2 a prezentului regulament, să 

acceseze 60 canale TV științifico-informative, care inpresionează și inspiră, cît și 5 000 filme și seriale în 

cinematograful online. După expirarea a 6 (șase) luni de la data înregistrării, accesul la serviciul ”DIVAN.TV” 

poate fi prelungit de către Participantul promoției în conformitate cu condițiile de utilizare a serviciului 

”DIVAN.TV”. Serviciul este furnizat de către compania ”DIVAN.TV” (04208, Ucraina, Kiev, prosp. Pravda, 

66-A, birou 2). 

 

Pentru service-ul "SWEET.TV":  

Cadou sub formă de dreptului la libera vizionare a operelor audiovizuale la abonarea serviciului 

"SWEET.TV". Timp de 6 (șase) luni de la data activării serviciului de către participant, în conformitate cu 

procedura prevăzută în punctul 3.2 a prezentului regulament, participantul obține acces gratuit la 100 de 

canale TV, precum și 215+ filme. La finalizarea celor 6 (șase) luni de acces la serviciul „SWEET.TV“ accesul 



la service-ul sus menționat poate fi efectuat de către Participant în condiții generale, în conformitate cu 

termenii de utilizare a service-ului „SWEET.TV“. Serviciile sunt oferite de ”OTT Ucraina”, 03124, Ucraina, 

or. Kiev, str. Nicolay Vasilenko, 7. 

 

Pentru service-ul "STARNET TV":  

Cadou sub formă de dreptului la libera vizionare a operelor audiovizuale la abonarea serviciului "StarNet 

TV". Timp de 30 (treizeci) zile de la data activării serviciului de către participant, în conformitate cu 

procedura prevăzută în punctul 3.2 a prezentului regulament, participantul obține acces gratuit la 200 de 

canale TV. La finalizarea celor 30 (treizeci) zile de acces la serviciul „ StarNet TV “ accesul la service-ul 

sus menționat poate fi efectuat de către Participant în condiții generale, în conformitate cu termenii de 

utilizare a service-ului „ StarNet TV “. Serviciile sunt oferite de S.C. „StarNet Soluţii” S.R.L., Chisinau str. 

Columna 170, MD-2004, Republica Moldova. 

 

3.5. Participantul are dreptul, la discreția sa, să utilizeze Promoția integral sau parțial - în special pentru a 

obține dreptul de acces liber la întregul conținut sau la o parte din cel indicat în punctul 3.4.  

 

3.6. Organizatorul nu poartă responsabilitate privind conformitatea conținutului, la care este acordat acces, 

privind conformitatea cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova, respectării acestui conținut a 

drepturilor terților și nu este răspunzător de posibilele disfuncționalități tehnice și de altă natură privind 

serviciile, la care se acordă acces în cadrul acestei Promoții.  

 

3.7. După expirarea termenului de acordare a accesului liber la service-urile "MEGOGO.NET", 

”DIVAN.TV”, "SWEET.TV", ”StarNet TV” în cadrul acestei Promoții, conform condițiilor, specificate în 

prezentul regulament, participantul la promoție are dreptul, la discreția sa, să continue să utilizeze serviciile 

în conformitate cu condițiile generale de prestare a serviciilor privind aceste servicii sau să refuze o astfel 

de utilizare.  

 

3.8. Promoția se aplică asupra fiecărei unități procurate a Produsului promoțional. Astfel, în cazul 

achiziționării a două sau mai multe unități de produse promoționale, beneficiile se acordă pentru fiecare 

produs promoțional. 

  

3.9. În cazul oricăror modificări ale conținutului furnizat participanților la promoție indicat în punctul 3.4 cît 

și a regulilor promoției, modificări vor fi publicate pe pagina electronica a promoției: 

https://www.samsung.com/ua/promotion/md/ 

 

https://www.samsung.com/ua/promotion/md/


3.10 Organizatorul Promoției nu este parte la relațiile juridice care apar în legătură cu utilizarea Serviciilor 

de către Participant în condițiile promoției, Promoția fiind furnizată direct de către Administratorul de servicii 

direct către fiecăre participant.  

 

4. Condiții tehnice. 

 

4.1. Suport informațional al Promoției: 

4.1.1 Contacte ale Organizatorului: prin telefon (373)-22-607-400 (apeluri de la telefon fix sau mobil este 

în conformitate cu tarifele furnizorului selectat de participant). 

4.1.2."MEGOGO.NET": la telefonul: (373)-22-90-22-52 (apeluri de la telefon fix sau mobil este în 

conformitatecu tarifele furnizorului selectat de participant). 

4.1.3. ”DIVAN.TV”: prin intermediul poștei electronice support@divan.tv. 

4.1.4. "SWEET.TV": pagina web sweet.tv și prin intermediul poștei electronice info@sweet.tv 

4.1.5. ”StarNet TV”: prin telefon (373)-22-844-444. 

4.2. Tarifarea accesului Participanților la Promoție la serviciile de internet se efectuează în conformitate cu 

tarifele furnizorului de servicii de acces la Internet selectat de către Participant.  

 

5. Modalitatea și procedura de informare a participanților la Promoție 

 

5.1. Informarea participanților la promoție cu privire la condițiile de participare se face prin publicarea de 

informații pe pagina web https://www.samsung.com/ua/promotion/md/, cât și pe numărul de telefon 

(373)-22-607-400 (apeluri de la telefon fix sau mobil este în conformitate cu tarifele furnizorului selectat de 

participant). 

5.2 Informațiile privind Regulamentul, precum și modificarea termenilor și condițiilor Promoției pot fi aflate 

de participanții promoției pe pagina web https://www.samsung.com/ua/promotion/md/ 

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua modificări în promoție fără anunțare preventivă.  

 

6. Alte confiții 

 

6.1. Organizatorul nu obligă Participantul la Promoție să încheie cu Administratorii service-urilor 

"MEGOGO.NET", ” DIVAN.TV”, "SWEET.TV", ”StarNet TV”, după expirarea Termenilor de utilizare a 

Promoției, orice acorduri privind furnizarea de servicii de utilizare a acestor servicii și altele similare.  

6.2. Beneficiul promoției nu poate fi înlocuită cu niciun alt echivalent, inclusiv bani.  

6.3. Organizatorul și / sau administratorii serviciilor "MEGOGO.NET", ”DIVAN.TV”, "SWEET.TV", ”StarNet 

TV”  sunt în drept să refuze Participantul la Promoție să primească Beneficiul în cazul în care nu se respectă 

aceste Reguli și să nu ofere acces liber la conținut în bază acestei Promoții.  

mailto:info@sweet.tv
https://www.samsung.com/ua/promotion/md/


6.4. Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în cadrul relațiilor juridice care apar 

între administratorii de service-uri "MEGOGO.NET", ” DIVAN.TV”, "SWEET.TV", ”StarNet TV” și 

participantul la promoție vor fi efectuate de administratorii acestor service-uri în conformitate cu termenii și 

condițiile stabilite de regulile de utilizare a service-urilor respective. 


