REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“Blaupunkt – jucarii pentru mari si mici! ”
Perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale: 15 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE
1.1 Organizatorul Campaniei Promotionale “Blaupunkt – jucarii pentru mari si mici”
(denumita in continuare “Campania”) este societatea SOCAR PETROLEUM S.A., inregistrata la
Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/13723/2012, cod unic de inregistrare (CUI) 12546600,
cu sediul social in strada Pechea nr. 32-36, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, denumit in continuare
,,Organizatorul’’.
1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul
Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este
disponibil, in mod gratuit, oricarui participant in statiile de distributie carburanti apartinand
Organizatorului prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament si pe site-ul www.socar.ro.
1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a
modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul
Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz,
daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.4 Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare,
in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei
promotionale, prin incheierea unui Act aditional la Regulamentul Oficial, urmand ca modificarile
si/sau completarile sa fie facute publice, in vederea consultarii acestora de catre participanti.
1.5 Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor
materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot
contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de
discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de
comunicare ale Concursului si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile
prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
PROMOTIONALE
2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in reteaua de statii de
distributie carburanti apartinand Organizatorului, operate sub brand SOCAR si mentionate in
Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului Regulament.
2.2 Campania se va desfasura in perioada: 15 octombrie2018 ora 00:00:01 – 31 decembrie 2018
ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”). Punctele bonus pot fi
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acumulate, asa cum este descris in cadrul Sectiunii 5 a prezentului Regulament, in perioada 15
octombrie 2018 – 31 decembrie 2018 inclusiv.
2.3 In perioada 15 octombrie 2018 – 07 ianuarie 2019, clientii pot cumpara produsele mentionate
in Regulament in baza punctelor bonus adunate pana in data de 31 decembrie 2018 doar din
statiile operate sub brandul SOCAR.
2.4 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.
2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii
acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, prin incheierea unui act aditional la
Regulament, cu respectarea prevederilor Sectiunii 1.3. de mai sus.
SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
3.1 La Campanie participa urmatoarele tipuri de produse si servicii comercializate in statiile de
distributie carburanti operate sub brand SOCAR apartinand Organizatorului, prevazute in Anexa
nr. 1 la Regulamentul Oficial:
- toate tipurile de carburanti comercializate (Nano 98, Nano 95, Nano Diesel, Nano Supe
Diesel, GPL)
- produsele si serviciile comercializate in magazinele statiilor de distributie carburanti din
Anexa 1.
3.2 Fac exceptie si nu participa la Campanie produsele sau serviciile achizitionate prin
intermediul terminalelor ZEBRAPAY instalate in statiile de distributie carburanti operate sub
brand SOCAR.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 La Campanie pot participa persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni straini rezidenti in
Romania, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania care au implinit varsta de 18
ani pana la data de 15 octombrie 2018 si care achizitioneaza, in perioada Campaniei, produse
participante, asa cum sunt acestea mentionate la Sectiunea 3.
4.2 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1 Orice participant la Campanie poate acumula, in intervalul 15 octombrie 2018 - 31 decembrie
2018, puncte bonus pentru a putea beneficia de posibilitatea achizitionarii produselor din gama
Blaupunkt la pret redus, disponibile in statiile de distributie carburanti operate sub brand SOCAR,
conform listei de preturi prezentate la Sectiunea 5.6, comercializate in limita stocului disponibil.
5.2 Talonul colector pentru acumularea punctelor bonus este disponibil gratuit in statiile de
distributie carburanti apartinand Organizatorului prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului
Regulament.
5.3 Mecanismul Campaniei consta in acordarea de reduceri de maximum 50% din pretul de
vanzare in functie de produsul ales din produsele selectionate de Organizator, conform listei de
pret de la punctul 5.6. Reducerea mentionata se aplica tuturor clientilor care prezinta un talon
completat valid, cu necesarul de puncte bonus pentru produsul selectionat dorit.
5.4 Acumularea de puncte bonus se realizeaza conform mecanismului descris mai jos:
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5.4.1 Mecanism general: Pentru a participa la aceasta Campanie, clientii trebuie sa alimenteze cu
combustibil sau/si sa achizitioneze produse si servicii (mentionate la art. 3.1) din statiile de
distributie carburanti operate sub brand SOCAR (mentionate in Anexa nr. 1) dupa cum urmeaza:
- Pentru categoria autoturism: (adica pana la 3.5 tone si maximum 10 locuri): achizitie
in valoare de minimum *30 lei la o singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus). Pentru a
obtine un punct bonurile fiscale nu se cumuleaza. 30 lei = 1 punct pe talonul promotional.
* Pentru valorile intermediare nu se acorda puncte bonus: Exemplu: pentru 40 lei la o
singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) se acorda un punct bonus si nu doua.
- Pentru categoria camioane: (camioane sau mijloace de transport cu mai mult de 10
locuri): achizitie in valoare de minim* 150 lei la o singura tranzactie (bon fiscal – TVA
inclus). Pentru a obtine un punct bonurile fiscale nu se cumuleaza. 150 lei = 1 punct pe
talonul promotional. In categoria camioane sunt inclusi si clientii autorizati care
alimenteaza in recipiente omologate (butoaie).
* Pentru valorile intermediare nu se acorda puncte bonus: Exemplu: pentru 200 lei la o
singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) se acorda un punct bonus si nu doua.
5.5 Punctele bonus se vor acorda la casa de marcat, de catre personalul statiei, dupa achitarea
contravalorii produselor / tarifelor serviciilor, conform Art 5.4.1. Punctele se colecteaza din15
octombrie 2018 (ora 00:00:01) pana in data de 31 decembrie 2018 (ora 23:59:59 inclusiv), in
limita stocului disponibil, Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea distribuirii
acestora in mod continuu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei promotionale, conform
prezentului Regulament. Punctele bonus se primesc pe loc, in momentul achitarii valorii
cumparaturilor. Orice reclamatie ulterioara cu privire la neacordarea punctelor la momentul
achitarii produselor nu va putea fi luata in considerare. Refuzul unui client de a primi punctele
bonus corespunzatoare valorii cumparaturilor inseamna ca respectivul client nu doreste sa intre in
posesia punctelor bonus. Organizatorul va lua cunostinta de refuzul clientului de a primi punctele
prin intermediul personalului de la casa de marcat, fiind suficient refuzul clientului exprimat
verbal si fara a fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati. Odata cu acest refuz, clientul nu
va putea reveni asupra deciziei sale. In acest caz, Organizatorul nu va lua in considerare
solicitarile ulterioare ale clientului.
5.6 Prin adunarea punctelor bonus (1 autocolant = 1 punct bonus), clientul va putea achizitiona, in
limita stocului disponibil, produse din gama Blaupunkt la pret promotional prin intermediul unui
Talon Colector:
- Clientul va primi un talon de participare la campanie, in continuare denumit Talon Colector, de
la personalul de la casa de marcat din statia de distributie carburanti participanta la Campanie, pe
care va lipi autocolantele cu punctele bonus primite pentru produsele si / sau serviciile
participante la Campanie, achizitionate din statiile de distributie carburanti, mentionate in Anexa
1. Talonul colector permite achizitionarea la pret promotional a unui sau mai multor articole din
gama Blaupunkt, in limita stocului disponibil, in momentul in care s-a acumulat numarul de
puncte bonus necesar.
- La chizitionarea unuia dintre produsele Blaupunkt la pret promotional, Talonul Colector
completat se va preda personalului de la casa de marcat din statia de distributie carburant
respectiva.
5.6 Produsele din gama Blaupunkt ce pot fi achizitionate in aceasta Campanie sunt:
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PRODUS
CHEIE FRANCEZA

Pret
intreg
(lei,
TVA
inclus)

Discount
acordat pe
baza
punctelor

159.99 lei

50%

Numar
necesare
achizitia
discount

puncte
pentru
cu

Pret promotional
(lei, TVA inclus)

5

79.99 lei

2

39.99 lei

6

189.99 lei

6

159.99 lei

1

9.99 lei

MULTIFUNCTIONALA
CARABINIERA

79.99 lei

MULTIFUNCTIONALA

50%

SURUBELNITA ELECTRICA 10.8V

379.99 lei

BORMASINA CU PERCUTIE 710W

319.99 lei

50%

50%
ELICOPTER ‘MINI POLICE’ 54PCS

19.99 lei
50%

MASINA POMPIERI 109PCS

39.99 lei

50%

1

19.99 lei

MASINA CURSE 419PCS

339.99 lei

50%

6

169.99 lei

MASINA FOMULA 1 159PCS

109.99 lei

50%

3

54.99 lei

MASINA POLITIE 3 IN 1 54PCS

19.99 lei

50%

1

9.99 lei

MASINA CONSTRUCTII 64PCS

19.99 lei

50%

1

9.99 lei

SET PAPUSA 108PCS

59.99 lei

50%

2

29.99 lei

2 IN 1 CAMION + AVION

199.99 lei

6

99.99 lei

50%

Pentru achizitionarea produselor Blaupunkt la pret promotional, in baza punctelor bonus
adunate pe Talonul Colector, nu se vor acorda puncte bonus.
Data limita de achizitionare a produselor Blaupunkt la pret promotional, in baza punctelor
bonus adunate pe Talonul Colector este 07 ianuarie 2019, ora 23:59:59. Dupa aceasta data,
Talonul Colector completat si punctele bonus devin invalide.
5.7 In perioada 15 octombrie 2018 – 07 ianuarie 2019 ora 23:59:59 produsele descrise la punctul
5.6, se vor gasi doar in incinta statiilor de distributie carburanti participante la Campanie
mentionate in Anexa nr. 1 si vor fi disponibile la vanzare la pret intreg, pentru clientii
neparticipanti la Campanie si la pret redus, pe baza punctelor acumulate, pentru clientii care aleg
sa participe la campanie in conditiile prezentului Regulament. In situatia in care stocul produselor
aflate la Campanie s-a epuizat, Participantul la Campanie nu-si va putea utiliza punctele bonus
adunate pe Talonul Colector.
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5.8 Punctele bonus si Taloanele colectoare se vor acorda numai in limita stocului disponibil,
Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea distribuirii acestora in mod continuu,
pe toata perioada desfasurarii Campaniei, conform prezentului Regulament.
5.9 Conditii de validare:
- Se considera un talon valid un talon completat cu minim 1 sau 6 puncte bonus
autocolant originale, lipite in spatiile special delimitate.. Taloanele Colectoare care sunt
modificate, corectate, lipite, deformate, fotocopiate, deteriorate sau care nu au puncte
bonus autocolant corespunzatoare, nu sunt considerate valide si vor fi refuzate. Nu sunt
considerate valide taloanele incomplete(minimul necesar pentru achizitionarea unor
produse la pret promotional) si nu vor fi acceptate in Campania Organizatorului. Fiecare
Talon Colector valid, completat corespunzator, ii ofera posibilitatea clientului de a
achizitiona un produs selectionat la pret redus, conform grilei de reducere de la paragraful
5.6. - Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in Sectiunea 4
(Dreptul de participare la Campanie) si in Sectiunea 5.4
- Pentru a beneficia de reducere la produsele participante la Campanie, clientul trebuie sa
prezinte un talon valid, cu punctele in baza carora se va face achizitia conform punct 5.6.
Clientul isi va alege de la raft produsul selectionat, in functie de numarul de puncte
cumulat si se va prezenta cu acesta la casa de marcat alaturi de talonul completat cu
necesarul de puncte pentru achizitionare la pret redus, in functie de produsul selectionat
dorit conform grilei de la paragraful 5.6.
- in cazul in care pe acelasi bon fiscal se achizitioneaza doua produse selectionate si se
prezinta un singur talon valid, reducerea se va acorda la ambele produse daca punctele
completate pe acesta sunt suficiente pentru ambele produse. Reducerea nu se cumuleaza.
- Reducerea de pret se poate solicita si primi la unul dintre produsele descrise la punctul
5.6, in schimbul Talonului Colector completat, pana la data de 07 ianuarie 2019. Dupa
aceasta data taloanele completate si cupoanele devin invalide.
5.10. Produsele descrise la punctul 5.6 aflate in Campanie se vor regasi in reteaua de statii de
distributie carburanti din tara apartinand Organizatorului, operate sub brand SOCAR si
mentionate Anexa 1, atasata la prezentul Regulament.In cazul in care un produs aflat in
Campanie, solicitat de client nu este disponibil in acel moment intr-una din statiile de distributie
carburanti din tara apartinand Organizatorului, acesta va indruma pe client spre unul dintre
statiile participante in care produsul solicitat se afla pe stoc. In situatia in care stocul produselor
aflate in Campanie s-a epuizat, clientul participant la Campanie nu-si va putea utiliza cupoanele
acumulate.
5.11 Nu se acorda contravaloarea in bani pentru Talonul Colector valid. Un talon completat
corespunzator poate fi utilizat o singura data.
5.12 Rotunjirea valorii bonului fiscal se face prin scadere – de exemplu pentru un bon fiscal in
valoare de 45 de lei participantul va primi 1 punct, iar pentru un bon de 185 de lei participantul
va primi 6 puncte sau 1 punct in cazul masinilor de mare tonaj s.a.m.d.
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SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
6.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament
Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.
6.2 Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea produselor selectionate este limitata
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul si societatile
comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine
corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acoradrii efective a prodsuelor
selectionate, cu exceptia obligatiilor ce deriva din legislatia in materia protectiei consumatorilor.
6.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara
Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, taloanele de
participare/punctele bonus respective vor fi anulate.
6.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care,
prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
6.5 Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.
SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTINALE INAINTE DE TERMEN
7.1 Campania poate inceta inainte de indeplinirea perioadei prevazute la Sectiunea 2 de mai sus in
cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Oraginzatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii
a Campaniei, dar nu inainte ca aceste situatii sa fie facute publice, spre informarea participantilor,
in incinta statiilor de distributie carburanti operate sub brand SOCAR si pe site-ul www.socar.ro
7.2 Situatiilor avute in vedere la alin. 7.1. le sunt asimilate si hotararile si/sau actul de putere
publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente, precum si cazul schimbarii
cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna marirea
bugetului alocat acestui proiect.
7.3. In situatiile avute in vedere la alin. 7.1. si 7.2., Organizatorul este exonerat de orice
raspundere fata de participantii la Campanie.
SECTIUNEA 8. LITIGII
8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti roane competente din Municipiul
Bucuresti, potrivit legii romane8.2 Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
9.1 Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.socar.ro si disponibil in copie, in
toate statiile de distributie carburanti ale Organizatorului participante la promotie mentionate in
Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
9.2 Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor
prezentului Regulament de catre toti participantii la Campanie.
9.3 Urmatoarele Anexe sunt atasate la prezentul Regulament Oficial si fac parte integranta din
acesta:
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- Anexa nr. 1: Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand SOCAR participante la
Campanie.

SOCAR PETROLEUM S.A.
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Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
“Blaupunkt – jucarii pentru mari si mici! ”
Perioada de desfasurare a Campaniei promotionale: 15 octombrie – 31 decembrie 2018
Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand SOCAR participante la Campanie si in
care se comercializeaza produsele Blaupunkt

Nr.
Crt

Nume statie

Judet

1

Darabani

Botosani

2

Eminescu

Botosani

Loc. Darabani, Oras Darabani, Str. 1 Decembrie FN, Judetul
Botosani
Municipiul Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu nr. 193A,
Judetul Botosani

3

Independenței

Botosani

Municipiul Botosani, strada Independentei, Judetul Botosani

4

Rachiți

Botosani

Comuna Rachiți, Judetul Botosani

5
6

Trusesti
Campulung

Botosani
Suceava

Sat Trusesti, Comuna Trusesti, Judet Botosani
Calea Bucovinei FN, Campulung Moldovenesc, Judetul Suceava

7

Draguseni

Suceava

8

Gura Humorului

Suceava

Comuna Draguseni, Judetul Suceava
Loc. Gura Humorului, Oras Gurma Humorului, Str Stefan cel
Mare Judetul Suceava

9

Ceahlau

Neamt

Sat Bistricioara, Comuna Ceahlau, Judetul Neamț

10

Pojorata

Suceava

Comuna Pojorata, Judetul Suceava

11

Iasi Socola

Iasi

12

Targu Neamt

Neamt

Municipiul Iasi, Bulevardul Socola nr 44, Judetul Iasi
Loc. Targu Neamt, Oras Targu Neamt, Str. Stefan cel Mare nr.
FN, judetul Neamt

13

Piatra Neamt

Neamt

Municipiul Piatra Neamt, Strada Gara Veche nr 1, Judetul Neamt

14

Adjud

Vrancea

Municipiul Adjud, strada Republicii fn, Judetul Vrancea

15

Bacau Republicii

Bacau

Municipiul Bacau, str. Republicii nr. 139 , Judetul Bacau

16

Buzau

Buzau

Municipiul Buzau, Soseaua Nordului nr 11, Judetul Buzau

17

Alexandru
Bun

18

Bacau Neculce

Bacau

Sat Bistrita, Comuna Alexandru cel Bun, strada petru Rare snr
275 Judetul Neamt
Municipiul Bacau, Strada Cronicar Ion Neculce, nr 1, Judetul
Bacau

19

Iasi bahlui

Iasi

Municipiul Iasi, strada Splai Bahlui Mal Drept nr 32, Judetul Iasi

20

Focsani

Vrancea

Municipiul Focsani, strada Cuza Voda nr. 81, Judetul Vrancea

21

Roman

Neamt

Municipiul Roman, Str Stefan Cel Mare nr 258, Judetul Neamt

22

Rosu

Suceava

Municipiul Vatra Dornei, Str Rosu nr 131, judetul Suceava

23

Argestru

Suceava

Municipiul Vatra Dornei, Str Argestru nr 186A, Judetul Suceava

24

Oradea Clujului

Bihor

Municipiul Oradea, Strada Calea Clujului, Judetul Bihor

25

Oradea Suisului

Bihor

Municipiul Oradea, Strada Suisului nr 19, Judetul Bihor

26

Chiajna – Ilfov

Ilfov

Comuna Chiajna, Strada Soseaua de centura nr 1 bis, Judetul Ilfov

cel
Neamt

Adresa (punct de lucru)
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27

Timisoara
Dumbravita

Timis

Comuna Dumbravita, DJ 691, KM5+720, Judetul Timis

28

Cluj

Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Str Traian Vuia nr 190, Judetul Cluj

29

Arad

Arad

30

Ramnicu Valcea

31

Bistrita

Valcea
BistritaNasaud

32

Sibiu

Sibiu

Municipiul Arad, Extravilanul Municipiului Arad, Judetul Arad
Municipiul Ramnicu Valcea, Strada Calea Bucuresti nr 267A,
Judetul Valcea
Municipiul Bistrita, Strada Calea Clujului nr 63, Judetul BistritaNasaud
Sat Selimbar, Comuna Selimbar, Extravilanul localitatii Vestem,
sens giratoriu Vestem FN, judetul Sibiu

33

Pallady

Bucuresti

Bucuresti Sectorul 3, Bulevardul Theodor Pallady nr 50

34

Pitesti Exercitiu

Pitesti

35

Tunari
Bucuresti
Basarabia
Brasov
Harmanului

Tunari

Municipiul Pitesti, STrada Exercitiu nr 14, Judetul Arges
Sat Tunari, Comuna Tunari, Soseaua de Centura nr 42A, Judetul
Ilfov

Bucuresti

Bucuresti Sectorul 2, Bulevardul Basarabia nr 103

Brasov

Municipiul Brasov, Strada Harmanului nr 52, judetul Brasov

36
37
38
39

Ghiroda
Timis
Comuna Ghiroda, Strada Calea Lugojului nr 48, Judetul Timis
Brasov
Feldioarei
Brasov
Municipiul Brasov, Calea Feldioarei, Nr. 68A, Judetul Brasov
*Inclusiv statiile de distirbutie carburanti care urmeaza sa se deschida in perioada desfasurarii
acestei campanii.
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