
Experiența „Aprinde Lupta”

Despre ce este această promoție?

Promoția experienței „Aprinde Lupta” („Promoția”) îi oferă unui client Revolut norocos (care
îndeplinește criteriile noastre de eligibilitate) și invitatului său șansa să participe la săptămâna
luptelor din Londra, la meciul dintre Anthony Joshua și Usyk, pe 25 septembrie 2021 și să îl
cunoască pe Anthony Joshua în viața reală, în cadrul unei întâlniri non-formale. Acești Termeni
și condiții („Termenii”) guvernează întreaga Promoție.

Cine este eligibil pentru Promoție?

Este eligibilă pentru Promoție orice persoană care este client Revolut al unei entități Revolut
participante dintr-o țară participantă.
Un client Revolut eligibil este cineva care locuiește într-o țară participantă (vezi paragraful de
mai jos pentru mai multe informații), a finalizat procesul de deschidere a unui cont, a trecut de
verificările noastre inițiale și nu are contul suspendat, închis sau restricționat și a comandat un
card AJ care strălucește în întuneric, cunoscut drept cardul „AJ Glow”. Dacă nu ești deja client
Revolut, îți poți deschide un cont (înscrierea la planul nostru Standard este gratuită) și îți poți
comanda un card AJ Glow și deveni astfel eligibil. Citește-ne pagina de Întrebări Frecvente dacă
vrei să afli mai multe despre cum îți poți comanda un card AJ Glow. Doar ca să știi, se poate
aplica o taxă de livrare pentru cardul tău AJ Glow; îți vom arăta care este taxa de livrare care se
aplică (dacă este cazul) înainte să îți comanzi cardul prin aplicația Revolut.
Sunt eligibili să participe la Promoție clienții Revolut Ltd care locuiesc în Anglia, Scoția și Țara
Galilor, precum și clienții Revolut Payments UAB care locuiesc în Belgia, Bulgaria, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, România,
Slovacia, Suedia, Irlanda, Țările de jos și Ungaria. Pentru clienții noștri Revolut Ltd eligibili,
Promoția este valabilă între joi, 12 august, ora 9:00 BTS și joi, 19 august, ora 21:00 BTS. Pentru
clienții noștri Revolut Payments UAB eligibili, Promoția este valabilă între joi, 12 august, ora 10:00
CET și joi, 19 august, ora 22:00 CET. Numim aceste intervale „Perioada Promoțională”.

Cum pot lua parte la această Promoție?

Pentru a lua parte la această Promoție, trebuie să parcurgi toți pașii de mai jos:

Să fii client Revolut Ltd cu domiciliul în Anglia, Scoția și Țara Galilor sau să fii client Revolut
Payments UAB cu domiciliul în Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Islanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, România, Slovacia, Suedia, Irlanda,
Țările de jos sau Ungaria.

Să deții un card AJ Glow.

Să urmărești conturile oficiale de Instagram @anthonyjoshua și @revolutapp de pe contul de
Instagram personal (contul de Instagram trebuie să îți aparțină și să nu fie un cont Instagram
al unei afaceri).

Anthony Joshua va posta o dată sau de două ori despre Experiența „Aprinde Lupta” de pe
contul său oficial de Instagram @anthonyjoshua, între 12 și 19 august. Anthony Joshua va

https://www.revolut.com/ro-RO/help/efectuarea-platilor/obtinerea-unui-card/card-fizic/carduri-din-editia-speciala/cum-comand-un-card-aj-fosforescent


preciza că postarea este un parteneriat plătit cu Revolut (@revolutapp).

Apreciază una dintre postările despre această Promoție postate pe contul @anthonyjoshua
de pe Instagram folosind contul personal de Instagram.

Lasă un comentariu la una dintre postări și spune-ne de ce ai vrea să mergi la meciul lui
Anthony Joshua din săptămâna de lupte. Răspunsul cel mai creativ va câștiga (supus
acestor termeni). Trebuie să postezi comentariul de pe contul personal de Instagram.

Atunci când comentezi la una dintre postări, etichetează persoana lângă care ai vrea să stai
în fața ringului (trebuie să o etichetezi prin includerea referinței contului său de Instagram în
răspunsul tău creativ).

Trebuie să parcurgi pașii de mai sus pe parcursul Perioadei Promoționale.

Această Promoție nu este în niciun fel sponsorizată, susținută sau administrată de Instagram.
Promoția va fi gestionată de pe contul oficial de Instagram al lui Anthony Joshua, pe care îl poți
găsi după căutarea „@anthonyjoshua” pe Instagram.

Care este premiul Promoției?

Un client Revolut eligibil și invitatul său vor putea:

Să meargă la meciul dintre Anthony Joshua și Usyk de pe 25 septembrie 2021; și

Să îl cunoască pe Anthony Joshua în cadrul unei întâlniri non-formale pe parcursul
săptămânii

În cazul în care câștigi, Revolut va plăti pentru următoarele articole pentru tine și invitatul tău:

Călătoria dus-întors dintre cel mai apropiat aeroport sau cea mai apropiată stație de tren de
adresa ta de acasă (ar trebui să fie adresa înregistrată în contul Revolut) și Londra;

Două nopți de cazare în Londra la un hotel sau un furnizor de cazări ales de noi;

Orice cheltuieli de călătorie pentru a putea ajunge de la aeroportul sau stația de tren din
Londra la care ajunge trenul sau avionul tău la cazarea din Londra și drumul de întoarcere;

Orice cheltuieli de călătorie pentru a putea ajunge de la cazarea ta din Londra la locul de
desfășurare al evenimentului și la locul întâlnirii non-formale și orice drum de întoarcere;

Orice cheltuieli asociate cu teste obligatorii Covid-19 sau certificate tip „apt pentru zbor”,
solicitate fie de țara în care locuiești sau de Regatul Unit pentru a putea participa la
eveniment și a te întoarce în țara ta de reședință;

Orice cheltuieli asociate cu teste obligatorii Covid-19, solicitate de organizatorii
evenimentului; și

Biletele cu locuri VIP pentru eveniment.

Revolut va acoperi numai costurile pentru articolele de mai sus. Tu și invitatul tău veți fi
responsabili pentru plata oricăror alte costuri adiționale care apar ca rezultat al drumul vostru
dus-întors către Londra pentru eveniment. Biletele voastre VIP pentru evenimentul săptămânii
de lupte vă oferă posibilitatea să beneficiați de gustări și băuturi în timpul evenimentului, însă,



cu excepția cazului în care vă informăm altfel, veți fi responsabili pentru acoperirea costurilor
personale pentru mese pe perioada șederii voastre în Londra.

Selectarea câștigătorilor

La finalul Perioadei Promoționale, Revolut și/sau Anthony Joshua vor selecta cel mai creativ
răspuns la postarea pe Instagram a lui Anthony Joshua despre Experiența „Aprinde Lupta”, iar
Revolut va lua legătura cu persoana care a trimis acest răspuns, pentru a confirma faptul că
sunt eligibili pentru premiu (vezi secțiunea „Cine este eligibil pentru Promoție” de mai sus, pentru
informații suplimentare).
Dacă ai parcurs pașii din secțiunea „Cum pot lua parte la această Promoție?”, vei fi luat în
considerare pentru extragerea premiului cu o singură înscriere (îți vom păstra referința contului
de Instagram și răspunsul, inclusiv data și ora la care a fost dat, precum și referințele conturilor
de Instagram ale celorlalți participanți, răspunsurile acestora și data și ora la care au fost date).
Înscrierea ta va fi luată în considerare o singură dată în cadrul extragerii. Chiar dacă alegi să
parcurgi acești pași de mai multe ori, prin mai multe comentarii la o postare de pe contul de
Instagram al lui Anthony Joshua despre Experiența „Aprinde Lupta”, nu îți vom include referința
contului de Instagram decât o singură dată în extragere.
Dacă postezi același răspuns precum alt client Revolut care a adăugat deja un comentariu și
dacă noi considerăm că respectivul răspuns este „creativ” și, deci, câștigător, vom alege clientul
care a postat respectivul răspuns înaintea ta. Deciziile privind administrarea și operarea
Promoției, inclusiv selectarea câștigătorului și a invitatului sunt finale și obligatorii.
În cazul în care considerăm că răspunsul tău are potențialul de a câștiga, te vom contacta pe
contul personal de Instagram (cel pe care l-ai folosit pentru a posta răspunsul la postarea de pe
contul oficial de Instagram al lui Anthony Joshua), te vom anunța că ai avut succes și îți vom
solicita adresa de e-mail asociată contului tău Revolut, pentru a te putea identifica drept client
Revolut și confirma că îndeplinești criteriile de eligibilitate (pentru mai multe informații, vezi
secțiunea „Cine este eligibil pentru Promoție ?” de mai sus). Te vom contacta prin intermediul
contului oficial de Instagram al Revolut (@revolutapp). Dacă nu îndeplinești criteriile de
eligibilitate, nu îți vom putea acorda premiul și vom lua legătura cu persoana al cărei răspuns l-
am considerat ca fiind al doilea cel mai creativ.
Dacă ai succes și câștigi, vom avea nevoie de anumite detalii de la tine și invitatul tău, pentru a
vă putea pregăti călătoria dus-întors la Londra, cazarea pe durata șederii voastre în Londra și
biletele pentru eveniment, precum și întâlnirea non-formală. Aceste detalii includ numele
voastre, adresele, zilele de naștere și numerele de pașaport (în cazul în care sunt obligatorii
pentru călătorie), dar și orice alte informații relevante pentru planificarea experienței voastre,
cum ar fi restricțiile alimentare. Vă vom pune la dispoziție o perioadă de 48 de ore de la
momentul în care v-am contactat inițial pentru confirmarea detaliilor și disponibilității tale și
invitatului tău. În cazul în care nu primim un răspuns în cursul celor 48 de ore, vom selecta un
alt client pentru premiu.
Câștigătorul va fi ales și anunțat în decurs de maxim 15 zile de la finalul Perioadei Promoționale.
În cazul în care te confirmăm ca fiind câștigător, dar ți se închide contul Revolut înainte de
acordarea și plata premiului, vei pierde premiul.

Cum îmi veți procesa informațiile?

Dacă alegi să participi în cadrul acestei Promoții prin parcurgerea pașii din secțiunea „Cum pot
lua parte la această Promoție?” a acestor termeni, te vom include pe o listă de participanți.



După cum se precizează și în secțiunea precedentă a acestor termeni despre „Selectarea
Câștigătorilor”, Revolut va procesa referințele conturilor de Instagram ale participanților și
conținutul fiecărui răspuns, inclusiv data și ora publicării, motivul pentru care vor să participe la
lupta lui Anthony Joshua din săptămâna de lupte și referințele conturilor de Instagram ale
persoanelor pe care le-au ales să îi însoțească. Revolut va selecta cel mai creativ răspuns din
lista participanților și îi va trimite un mesaj direct clientului prin intermediul contului său de
Instagram. Prin participarea la Promoție, iei la cunoștință faptul că îți vom procesa informațiile
personale în acest fel.

Ca parte a Promoției, Revolut va filma și fotografia câștigătorul și invitatul său care vor participa
la lupta lui Anthony Joshua și la întâlnirea non-formală cu Anthony Joshua. Dacă ești declarat
câștigător și ești disponibil pentru a participa la săptămâna de lupte, vi se va solocita, atât ție,
cât și invitatului tău, să vă exprimați acordul ca Revolut să vă filmeze și să vă fotografieze în
timpul luptei lui Anthony Joshua și pe parcursul întâlnirii non-formale. Vi se va solicita să vă
exprimați acordul cu faptul că Revolut va procesa orice materiale foto-video cu voi, pentru
folosirea acestora de către Revolut și echipa Anthony Joshua în scopuri promoționale, în cadrul
conturilor de Instagram ale Revolut și Anthony Joshua. Vi se va cere acordul pentru folosirea de
materiale foto-video în cadrul postărilor de pe conturile oficiale de Instagram @revolutapp și
@anthonyjoshua.

Revolut va procesa toate informațiile personale obținute prin intermediul acestei Promoții, în
conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Ce alte informații legale ar trebui să mai știu?
În cadrul acestei Promoții se aplică în plus următorii termeni și următoarele condiții:

Prin înscrierea la această Promoție, se consideră că ai acceptat și ai fost de acord să
respecți obligațiile acestor Termeni și Condiții pe care ți le impune compania Revolut de care
aparține contul tău Revolut. Aceasta va fi Revolut Ltd în cazul în care ai domiciliul în Anglia,
Scoția și Țara Galilor sau Revolut Payments UAB dacă ai domiciliul în Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Norvegia, Polonia, Slovenia,
România, Slovacia, Suedia, Irlanda, Țările de jos sau Ungaria.

Promoția este deschisă pentru toți clienții Revolut Retail care au cel puțin 18 ani la momentul
înscrierii. Câștigătorul va putea avea un invitat, care la rândul său trebuie să aibă cel puțin 18
ani la momentul înscrierii. Putem anula Promoția sau modifica acești Termeni și Condiții în
orice moment, fără preaviz.

Nicio înscriere în Promoție făcută în afara Perioadei Promoționale (specificată mai devreme
în acești Termeni) nu va fi acceptată.

Premiul nu este transmisibil și nu este disponibilă o alternativă în cash. În eventualitatea în
care câștigi, nici tu și nici invitatul tău nu veți putea vinde (sau încerca să vindeți sau să
transferați) premiul către altcineva sau pentru profit.

Suntem de acord să oferim premiul conform acestor Termeni.

Am stabilit o Perioadă Promoțională în cadrul acestor Termeni. Cu toate acestea, putem
extinde această perioadă, o putem întrerupe mai devreme sau în orice moment, fără preaviz.

https://www.revolut.com/legal/privacy


Versiunea oficială a acestor Termeni este cea în limba engleză. Putem oferi o traducere ca
gest de curtoazie, însă versiunea în limba engleză este cea care are întâietate și care va fi
folosită în cadrul oricăror dispute sau procese.

Dacă ești client Revolut Ltd, Promoția este guvernată de legislația britanică, iar curțile de
justiție din Anglia și Țara Galilor au jurisdicție exclusivă pentru soluționarea oricăror dispute în
legătură cu aceasta. Dacă ești client Revolut Payments UAB, Promoția este guvernată de
legislația lituaniană și curțile justiție din Lituania au jurisdicție exclusivă pentru soluționarea
oricăror dispute în legătură cu aceasta.

Dacă avem motive întemeiate să considerăm că te-ai implicat în orice fel de fraudă sau
abuz material al acestei oferte (spre exemplu, prin încercarea de a obține un avantaj
incorect prin înșelăciune) putem, la propria noastră discreție, să facem orice demersuri pe
care le considerăm necesare, în funcție de circumstanțe.

Angajați, agenți, directori, membri, manageri și reprezentanți ai Revolut, precum și membri
de familie ai acestor persoane (sau persoane care împart aceeași locuință cu ele, fie că sunt
înrudite sau nu) sau partenerii de afacere ai acestora, companiile-sursă, diviziunile, filialele și
afiliații nu sunt eligibil pentru participarea în cadrul Promoției.

Orice informații personale procesate sau controlate pe parcursul Promoției vor fi manevrate
în conformitate cu Politica de Confidențialitate Revolut sub incidența căreia se află contul tău
în speță. Găsești politica de confidențialitate a Instagram aici.

Revolut nu își asumă nicio responsabilitate pentru înscrierile care nu sunt finalizate cu
succes din cauza unor avarii tehnice, disfuncționalități de ordin tehnic, defecțiuni la nivel de
hardware sau software, probleme de conexiune de rețea, server sau prin satelit de orice fel.


