
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE APRILIE-MAI 

Perioada campaniei: 29 aprilie – 29 mai 2020 

 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul CAMPANIEI PROMOȚIONALE APRILIE-MAI (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 rezervă 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 29 aprilie 2020 şi se va încheia la 29 mai 2020. Campania se va desfășura în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

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 29 aprilie 

2020 (prima zi a campaniei) și tuturor persoanelor juridice. 

Art. 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Vor intra în promoţie produsele semnalizate mai jos. 

Televizor Mega Vision MV32HD703 

Prăjitor de pâine Daewoo DBT40B 

Frigider în 2 uși Serreno STS-240WA+ 

Produsele sunt în limita stocului disponibil.

http://www.practicelectrocasnice.ro/


Art. 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

La achiziţionarea unui produs prezent la Art. 5. al acestui regulament, clientul va beneficia de un preţ 

promoţional. 

Art. 7. CONDIȚII DE VALIDITATE 

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

condiţii: 

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

2. Să achiziţioneze în perioada campaniei produs/e semnalizate la Articolul 5 al prezentului 

Regulament. 

Art. 8. 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. 9. 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 
 
Director marketing    Director retail    
Larisa Lazăr    Gabriel Harja 


