
Regulamentul  
proiectului ”DJ TESTO TICKETS”  

 

 

1. Prezentul Regulament este aprobat de către Î.M. “UNIFUN” S.R.L. în vederea 

organizării proiectului „DJ TIESTO TICKETS” - manifestat prin faptul că la 

momentul efectuării comenzii şi încărcării de către abonaţii ai Operatorului 

reţelei de telefonie mobilă ÎM „Moldcell” SA (denumiţi în continuare: 

”Abonaţi”) a unui ton sonor de aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) în 

propriile echipamente terminale, Abonatului în cauză va fi înregistrat în mod 

automat la o tragere la sorţi de bilete la concertul lui DJ Tiesto din data de 

03.06.2010 (denumit în continuare: „Concertul DJ TESTO”). 

2. Organizatorul Proiectului „DJ TIESTO TICKETS” este Î.M. “UNIFUN” 

S.R.L.. 

3. Înregistrarea în proiectul „DJ TIESTO TICKETS” va avea loc în perioada 

20.05.2010-31.05.2010. 

4. În cadrul Proiectului „DJ TIESTO TICKETS” vor fi trase la sorţi 30 bilete, 

fiecare pentru o persoană, la Concertul lui DJ Tiesto pe baza unui algoritm 

electronic. Tragerea la sorţi a biletelor la Concertul lui DJ Tiesto va fi efectuată 

de către Î.M. “UNIFUN” S.R.L. pe data de 01 iunie 2010 şi va avea loc în mod 

aleatoriu prin intermediul unui algoritm electronic din numerele de telefon a 

Abonaţilor înregistraţi la Proiectul „DJ TIESTO TICKETS”. 

5. Faptul efectuării de către Abonat a comenzii a unui ton sonor de aşteptare 

(ringbacktone) sau ringtone (MP3) în perioada 20.05.2010-31.05.2010 

semnifică înregistrarea benevolă a acestuia în Proiect. 

6. Proiectul „DJ TIESTO TICKETS” reprezintă un serviciu, care oferă Abonaţilor 

posibilitatea de a se înregistra în mod automat în calitate de participanţi a 

proiectului dat în momentul efectuării comenzii şi încărcării oricărui ton sonor 

de aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) în propriile echipamente 

terminale, utilizînd serviciul IVR prin apel la numărul scurt 7007 sau prin 

accesarea paginii-wap: WAP.MOLDCELL.MD. 

7. Orice Abonat este în drept să participe la Proiectul „DJ TESTO TICKETS” cu 

condiţia că la momentul efectuării comenzii şi încărcării a tonului sonor de 

aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) în propriile echipamente 

terminale, utilizînd serviciul IVR prin apel la numărul scurt 7007 sau prin 

accesarea paginii-wap: WAP.MOLDCELL.MD - contul Abonatului trebuie să 

fie pozitiv. În caz de credit insuficient, Abonatul în cauză primeşte un mesaj 

SMS cu înştiinţarea faptului că creditul său este insuficient pentru utilizarea 

acestui serviciu. 

8. Nu este limitată posibilitatea Abonaţilor de a comanda şi încărca în propriile 

echipamente terminale a mai multor tonuri sonore de aşteptare (ringbacktone) 

sau ringtone (MP3) utilizînd serviciul IVR prin apel la numărul scurt 7007 sau 

prin accesarea paginii-wap: WAP.MOLDCELL.MD. Astfel, şansa de a cîştiga 

la tombolă biletul la Concertul DJ TESTO fiind mai mare. 

9. Un singur număr de telefon a Abonatului participant la Proiectul „DJ TIESTO 



TICKETS” poate cîştiga doar un singur bilet la Concertul DJ TIESTO. 

10. Participarea la Proiectul „DJ TIESTO TICKETS” este gratuită, cu excepţia 

plăţii pentru tonul sonor de aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) 

comandat şi încărcat de Abonaţi în propriile aparate de telefonie mobilă, 

utilizînd serviciul IVR prin apel la numărul scurt 7007 sau prin accesarea 

paginii-wap: WAP.MOLDCELL.MD. 

11. Pe data de 01 iunie 2010 toţi Abonaţii-cîştigători a biletelor la Concertul lui DJ 

Tiesto, trase la sorţi în cadrul Proiectului „DJ TIESTO TICKETS”, vor fi 

contactaţi de către Organizator printr-un apel telefonic şi expediarea unui SMS 

cu informaţia respectivă la numărul de telefon cu care a participat la Proiectul 

„DJ TIESTO TICKETS”. 

12. Ridicarea biletelor la Concertul lui DJ Tiesto de către Abonaţii-cîştigători va 

avea loc pe data de 02 iunie 2010 între orele: 09.00-17.00 şi pe data de 03 iunie 

2010 între orele: 09.00-16.00 în incinta oficiului comercial al operatorului de 

telefonie mobilă celulară în format GSM „Moldcell” situat pe următoare 

adresă: mun. Chişinău, str. Stefan cel Mare 128. 

13. Pentru a ridica biletul la Concertul lui DJ Tiesto de către Abonatul-cîştigător al 

tragerii la sorţi în cadrul Proiectului „DJ TIESTO TICKETS” va trebui să 

prezinte buletinul de identitate propriu şi cartela-SIM cu numărul de telefon 

cîştigător.  

14. În cazul în care Abonatul-cîştigător nu va ridica biletul la Concertul DJ Tiesto 

în intervalul de timp indicat în pct. 11 sau nu va executa condiţiile prevăzute de 

pct. 12 ale prezentului Regulament – va pierde dreptul de a i se elibera biletul 

la  Concertul DJ Tiesto. Astfel,  Î.M. “UNIFUN” S.R.L. este exonerat de orice 

răsăundere în cazul în care Abonatul-cîştigător nu se va încadra în condiţiile 

prevăzute de pct. 11 şi 12 a prezentului Regulament. 

15. Participanţii la Proiectul „DJ TIESTO TICKETS” se obligă să respecte toate 

regulile de organizare şi participare la proiectul dat, stipulate în prezentul 

Regulament. Astfel, prin efectuarea comenzii şi încărcării a oricărui ton sonor 

de aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) în propriile aparate de telefonie 

mobilă de către Abonaţi, utilizînd serviciul IVR prin accesarea numărul de 

telefon scurt 7007 sau prin intermediul paginii-wap: WAP.MOLDCELL.MD - 

se confirmă acceptarea tuturor condiţiilor prevăzute de prezentul Regulament. 

16.   Prezentul Regulament poate fi modificat de către Î.M. “UNIFUN” S.R.L. în 

orice moment fără preavizarea şi acordul prealabil a Abonaţilor. 

17.  Pentru a rezolva toate întrebările Abonaţilor legate de organizarea Proiectului 

„DJ TIESTO TICKETS” - Î.M. “UNIFUN” S.R.L. organizează linia ferbinte la 

nr. ne telefon +373(22)222233 care va funcţiona în zilele de Luni pînă Vineri 

între orele 9.00-18.00. 

18. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizator în orice moment 

fără preavizarea şi acordul prealabil al abonaţilor. 

19.  Abonatul îşi asumă riscul de schimbare a prezentului Regulament şi se obligă 

să facă cunoştinţă înainte de participare în Proiectul “„DJ TIESTO TICKETS”  

cu condiţiile prezentului Regulament. 

20. Operatorul reţelei de telefonie mobilă nu este Organizatorul Proiectului „DJ 



TIESTO TICKETS” şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului, 

precum şi pentru toate consecinţele, prejudiciul etc, care direct sau indirect au 

fost cauzate terţelor persoane. 

21. Operatorul reţelei de telefonie mobilă nu oferă nici o informaţie despre 

Proiectul „DJ TIESTO TICKETS”. Toate întrebările şi pretenţiile cu privire la 

Proiectul „DJ TIESTO TICKETS”vor fi adresate Organizatorului. 

22. Operatorul reţelei de telefonie mobilă oferă posibilitatea efectuării comenzii şi 

încărcării oricărui ton sonor de aşteptare (ringbacktone) sau ringtone (MP3) 

exclusiv in aria de acoperire  şi în limita mijloacelor băneşti disponibile în 

contul Abonatului. 

23. Participarea în cadrul Proiectului este o acţiune benevolă a abonatului pentru 

participare la serviciu. De asemenea, abonatul şi asumă responsabilitatea 

pentru toate consecinţele participării. 

24. Operatorul reţelei de telefonie mobilă nu poartă răspundere pentru rezultatele 

tragerii la sorţi efectuate de către Organizator. 

25. Prezentul Regulament va fi plasat pe  pagina-web: www.emotion.md. 

 
 

http://www.emotion.md/

