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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE TRANSPORT GRATUIT 

Perioada campaniei: 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei de TRANSPORT GRATUIT (denumită in continuare "Campania") este SC Marelvi 

Impex SRL, cu sediul în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr. 114, jud. Suceava. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru 

toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi disponibil pe perioada desfăşurării promoţiei la sediul 

societăţii, în magazine și online, pe www.practicelectrocasnice.ro  

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul 

de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu 

privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act 

Adiţional la prezentul regulament.  

Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania va începe la 1 ianuarie 2018 şi se va încheia la 31 decembrie 2018. 

Art. 3. ARIA DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI    

Campania se desfăşoară în toate magazinele Marelvi. 

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit 18 ani până la data de 1 ianuarie 2018 

(prima zi a campaniei) și tuturor persoanelor juridice. 

Art. 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Campania se aplică doar în cazul electrocasnicelor mari: aparate frigorifice, mașini de spălat rufe, 

uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, aragazuri, hote și aparate încorporabile. 

Art. 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI 

• Transportul este gratuit pentru orice persoană fizică sau juridică care achiziţionează produse 

participante la campanie în perioada sus-menţionată, indiferent de valoarea comenzii, pe o rază 

de 20 km de la punctul de lucru. 
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• Fiecare kilometru suplimentar este taxat cu 1,5 lei. 

• Transportul este asigurat până în zonele în care mașinile pot parca în condiţii de siguranţă. 

• Transportul produselor de la mașină în/la/până la locuinţa cumpărătorului nu este obligaţia 

conducătorului auto. 

• În situaţia în care la numărul/numerele de telefon lăsate de client nu răspunde nimeni, întreaga 

răspundere pentru neplăcerile cauzate de întârzieri aparţine clientului. 

• Dacă marfa nu poate fi livrată din cauza clientului (adresa incorectă, incompletă, număr de 

telefon greșit etc.), următorul transport nu mai intră în categoria serviciului gratuit și se va face 

numai contra-cost.  

Art. 7. CONDIȚII DE VALIDITATE 

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele 

condiţii: 

1. Să îndeplinsească condiţiile de la Articolul 4 al prezentului Regulament; 

2. Să achiziţioneze în perioada campaniei produse conform Articolului 5 al prezentului Regulament; 

3. Să prezinte consilierului de vânzări toate informaţiile necesare livrării: adresa completă, persoana 

de contact, numărul de telefon și eventual data la care dorește să i se livreze comanda de către 

agentul de livrare. 

Art. 8. CONDIȚII GENERALE 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare 

sau funcţionare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care acţionează într-un mod lipsit de 

etică sau perturbator sau care se determină că acţionează cu intenţia de a deranja, abuza, ameninţa sau 

hărţui orice persoană. 

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauza 

aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice sau orice alte cauze care, în opinia 

Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau 

desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica 

sau suspenda Campania. 
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Art. 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, 

inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la 

această Campanie. 

Fără a limita cele menţionate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta 

Campanie, sunt oferite fără garanţii suplimentare, explicite sau implciite, faţă de cele pe care 

Organizatorul este obligat potrivit legislaţiei în vigoare să le acorde.  

Art. 10. FORȚA MAJORĂ 

Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, 

inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa și a cărui apariţie 

determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligaţiile asumate conform acestui Regulament. 

Dacă intervine situaţia de mai sus sau apare o altă situaţie de forţă majoră care împiedică sau întârzie 

total sau parţial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pe perioada în care îndeplinirea obligaţiilor va fi împiedicată 

sau întârziată conform legii. 

Art. 11. LITIGII  

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta 

litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. 

Art. 12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Participarea la această Campanie implică acceptarea expresă de către participanţi ca datelel lor personale 

să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru informări ulterioare din partea acestuia legate stric de 

desfășurarea Campaniei, precum și date colectate în vederea conformării cu prevederile legilsaţiei fiscale 

(facturare) sau necesare predării sau livrării produselor precum: nume, prenume, telefon, adresa de 

livrare a produselor. 

Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terţi, cu excepţia societăţilor comerciale 

implicate în organizarea Campaniei. Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de 

legile privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale. 
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Art. 13. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind comercializarea 

produselor și serviciilor, respectiv Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecţia persoanelor 

referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. 

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiţii normale conform 

celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamaţii, contestaţii ale participanţilor care nu 

vizează încălcarea cadrului legal în vigoare. 

 

Organizator, 

SC Marelvi Impex SRL 
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