REGULAMENT CAMPANIE “Voucher 10% Reducere lei pentru vopsele”

Prezentul regulament are scopul de a informa participantii referitor la desfasurarea
campaniei:“Voucher 10% Reducere lei pentru vopsele” (denumita in continuare “CAMPANIA”), initiata de
societatea PROFELIS C&V SRL, cu sediul in Romania, loc. Sibiu, str.Turda nr 15, judeţ Sibiu, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J32/253/2004, avand CUI RO16158695 si cont bancar nr. IBAN
RO76BRDE330SV64010033300, deschis la BRD Sibiu, , reprezentata prin Vasile Bucurenciu, in calitate de
Administrator
PROFELIS C&V SRL va derula Campania pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii
si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea
produselor si serviciilor pe piata, republicata.
1. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania va incepe in data de 01.06.2022 si se va incheia in data de 15.07.2022, inclusiv.
Campania se va desfasura in magazinele Ambient operate de catre PROFELIS C&V SRL
inscrise mai jos:
1. Alba Iulia (jud. Alba), str. A.I. Cuza nr. 26, punct de lucru al societatii PROFELIS C&V SRL – magazin
Ambient
2. Cluj Napoca (jud. Cluj), str. Traian Vuia nr. 140, punct de lucru al societatii PROFELIS C&V SRL –
magazin Ambient
3. Rm. Valcea (jud. Valcea), Str. Parcului Industrial nr. 2, punct de lucru al societatii PROFELIS C&V
SRL – magazin Ambient
2. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
2.1. Poate participa la campanie orice persoana fizica cu varsta implinita de 18 ani pana la data inceperii
Campaniei (inclusiv) care achizitioneaza produse participante la campanie, in conditiile prezentului
regulament.
Produsele participante la campanie trebuie achizitionate cu plata la achizitia marfurilor (numerar, card bancar,
OP), din magazinele participante mai sus mentionate, in perioada Campaniei.
2.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, neechivoca a prezentului
regulament.
3. PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1. Participa la Campanie toate produsele marca Caparol din categoriile: polistiren, adezivi polistiren si
accesorii termosistem comercializate in reteaua de magazine participante. Pentru a verifica includerea
produselor achizitionate intre cele agreate, clientul poate solicita informatii la personalul din magazine.
4.MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
3.1 Clientii care achizitioneaza in perioada campaniei produse participante intr-o singura cumparatura de
minim 5000 lei (TVA inclus) cu plata la achizitia acestora, beneficiaza de un voucher de 10%
Reducere la achizitia de vopselele de exterior si tencuieli decorative Caparol.
3.2 Voucherul de 10% Reducere poate fi folosit in perioada 01.06 – 31.08.2022.
4.3. Voucherul se poate folosi o singura data pentru o singura cumparatura. Voucherele folosite vor fi retinute
de catre casier in momentul folosirii acestora.
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5.TAXE SI IMPOZITE
5.1.Calcularea, retinerea şi/sau virarea impozitului pe venit, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, în masura în care aceasta este necesara, cade în sarcina Organizatorului. Orice alte obligatii de
natura fiscala vor fi responsabilitatea fiecarui participant la Campanie.
6 . RESPONSABILITATE
6.1. PROFELIS C&V SRL poarta in intregime responsabilitatea in ceea ce priveste:
- punerea la dispozitia participantilor, spre consultare, a prezentului regulament la cerere si in mod
gratuit
- acordarea voucherelor participantilor la campanie, in conformitate cu prezentul regulament
7. INCETAREA SAU AMANAREA CAMPANIEI
7.1 Campania va putea inceta sau fi amanata în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie unilaterala
a PROFELIS C&V SRL, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore în prealabil.
7.2 Campania va inceta în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care nu permite realizarea
acesteia.
8. DATE CU CARCTER PERSONAL
8.1. In situatia in care, pentru derularea prezentei campanii, vor fi solicitate anumite date personale ale
participantilor constand in nume, prenume, numar de telefon, acestea vor fi utilizate doar pentru desfasurarea
si monitorizarea acesteia. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, Participantii isi exprima acordul
expres si neechivoc ca datelor lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea
monitorizarii campaniei. Datele cu caracter personal vor fi utilizate strict pentru desfasurarea prezentei
campanii si vor fi sterse la incetarea acesteia. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre
terti. Initiatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea
expresa a participantilor, PROFELIS C&V SRL va asigura participantilor dreptul la acces, dreptul la informare,
dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, in
conformitate cu prevederile legii in materie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii pot transmite o
cerere scrisa, datata si semnata la adresa magazinului participant de unde au achizitionat bunurile.
Prezentul regulament s-a intocmit intr-un exemplar original, care se pastreaza la sediul PROFELIS C&V SRL,
si va fi pus la dispoziţie în mod gratuit, pentru a fi consultat, în cadrul magazinelor participante.

PROFELIS C&V SRL
Administrator
Vasile Bucurenciu
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Aneza nr. 1 la REGULAMENT CAMPANIE “Voucher 10% Reducere lei pentru vopsele”

Model Voucher Cadou

Fata

MODEL

Verso

MODEL

Prezenta anexa s-a intocmit intr-un exemplar original, care se pastreaza la sediul PROFELIS C&V SRL
impreuna cu regulamentul campanie, si va fi pus la dispoziţie în mod gratuit, pentru a fi consultat, în cadrul
magazinelor participante.

PROFELIS C&V SRL
Administrator
Vasile Bucurenciu
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