REGULAMENT PROMOTIE “Promotie Weekend Parchet - Usi – mai 2019”
Prezentul regulament are scopul de a informa participantii referitor la desfasurarea campaniei: “Promotie
Weekend Parchet – Usi - mai 2019” (denumita in continuare “CAMPANIA”), initiata de societatea
AMBIENT S.A. in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, persoana juridica romana
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/82/1993, avand CUI 3099430, atribut
fiscal RO, cu sediul social in mun. Sibiu, str. Turda, nr. 15, jud. Sibiu, tel. 0269 -202100 (denumita in cele ce urmeaza
“AMBIENT”), reprezentata legal prin Ciolan Ioan, in calitate de Administrator special.

Ambient SA îşi asumă rolul de iniţiator şi facilitator al organizării unitare a Campaniei de către partenerii săi,
antreprenori independenţi, reuniţi în reţeaua de magazine de tip franciza Ambient, denumiţi în continuare
“Coorganizatorii”:
APC UNIVERSAL PARTNER SRL., cu sediul social în Romania, str.Lacatusilor nr. 8c/10, localitatea
Odorheiul Secuiesc, judeţ Harghita, înregistrată la O.R.C sub nr. J19/385/15.07.2016, C.U.I 36318995, atribut
fiscal. RO , IBAN RO71-BACX-0000-0013-2526-6001, deschis la Banca Unicredit Bank, Agentia Odorheiul
Secuiesc, reprezentată prin Director Executiv Tibor Kapas.
ANTIMA RETAIL SRL., cu sediul social în Romania, str.Branului nr. 53, localitatea Cluj Napoca, judetul Cluj,
înregistrată la O.R.C sub nr. J12/1732/2012, C.U.I 30365688, atribut fiscal. RO , IBAN
RO54BACX0000001032818000 - LEI, deschis la Unicredit Bank Cluj, reprezentată prin Administrator Doina
Olteanu.
PROFELIS C&V SRL, cu sediul social in Romania, loc. Sibiu, str.Turda nr 15, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J32/253/2004, avand CUI RO16158695, titulara contului bancar numar
RO76BRDE330SV64010033300, deschis la BRD Sibiu, reprezentata legal prin Administrator – dl. Vasile
Bucurenciu.
Campania poate fi organizata impreuna si cu alti parteneri care adera in reteaua de magazine tip franciza
decat cei mentionati mai sus, pana la data incheierii campaniei.
AMBIENT SA impreuna cu Coorganizatorii sai 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.
2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania va incepe in data de 17.05.2019 si se va incheia in data de 19.05.2019, inclusiv.
Campania se va desfasura in magazinele din reteaua Ambient si reteaua de francize AMBIENT inscrise mai
jos din:
1.
2.
3.
4.

Alba Iulia (jud. Alba), str. A.I. Cuza nr. 26, punct de lucru al societatii ANTIMA RETAIL SRL
Blaj (jud Alba), str. Eroilor nr. 20, punct de lucru al societatii ANTIMA RETAIL SRL
Sibiu (jud. Sibiu), Sos. Alba Iulia nr. 100, punct de lucru al societatii Ambient SA
Bistrita (jud. Bistrita Nasaud), str. Calea Moldovei nr. 15A, punct de lucru al societatii APC
UNIVERSAL PARTNER SRL
5. Cluj Napoca (jud. Cluj), str. Traian Vuia nr. 140, punct de lucru al societatii ANTIMA RETAIL SRL
6. Medias, str. Iacob Pisso, nr. 2, puncte de lucru al societatii APC UNIVERSAL PARTNER SRL
7. Sighisoara, (jud. Mures), Str. Baratilor nr. 2, punct de lucru al societatii APC UNIVERSAL PARTNER
SRL
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8. Sighetu Marmatiei, (jud. Maramures), Str. Dragos Voda, nr. 173A, punct de lucru al societatii APC
UNIVERSAL PARTNER SRL
9. Rm. Valcea (jud. Valcea), Str. Parcului Industrial nr. 2, punct de lucru al societatii PROFELIS C&V
SRL
2. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
2.1. La promotie participa toti clientii care achizitioneaza cu amanuntul un produs / mai multe produse
participante la promotie din magazinele participante in perioada 17-19.05.2019 in conditiile prezentului
regulament.
2.2. Participarea la Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului
regulament

3. PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1. La promotie participa produsele aflate pe stocul magazinelor participante pe perioada promotiei si fac
parte din categoriile mentionate mai jos:

Grup material

Denumire grup material

0208

USI MDF

0209

USI LEMN

0226

PARCHET STRATIFICAT

0229

USI ACCESORII

0232

PARCHET LAMINAT

0406

USI METALICE

Produsele expuse in showroom pot fi comercializate doar pe comanda speciala. Produsele pe baza de
comanda speciala nu participa la promotie.
La promotie nu participa produsele care se incadreaza in grupul de material mentionat mai sus, dar fac
obiectul unei alte promotii (sunt marcate cu zrev in sistemul informatic al magazinelor participante la promotie).
4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
Clientii care participa la promotie, vor beneficia in perioada 17-19.05.2019 de o reducere de 20% la toate
produsele participante la promotie. Reducerea de 20% se aplica direct la casa de marcat din pretul afisat la
raft. Reducerea se aplica doar pentru produsele achizitionate in perioada 17-19.05.2019 cu plata pe loc.
Reducerea nu se cumuleaza cu alte conditii contractuale sau alte reduceri promotionale.
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 fiecarui Coorganizator. Orice alte
obligatii de natura fiscala vor fi responsabilitatea fiecarui participant la Campanie.
5.2 In nici o situatie, AMBIENT SA, în calitatea sa de facilitator al desfasurarii Campaniei, nu poate fi tinut
raspunzator pentru calcularea, retinerea şi/sau virarea impozitului datorat pentru veniturile obtinute în baza
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
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6 .RESPONSABILITATE
6.1.Coorganizatorii poarta in intregime responsabilitatea in ceea ce priveste:
- punerea la dispozitia participantilor, spre consultare, prezentul regulament la cerere si in mod gratuit
- acordarea premiilor participantilor la campanie, in conformitate cu prezentul regulament
- organizarea si desfasurarea Campaniei in cadrul magazinelor din reteaua de magazine AMBIENT si
reteaua de magazine francizate AMBIENT
6.2. AMBIENT SA, in calitate de facilitator al desfasurarii Campaniei, este absolvit de orice raspundere legata
de : - existenta la raft in magazinele participante pe toata durata campaniei a produselor participante
- acordarea premiilor campaniei conform prevederilor prezentului regulament
- organizarea Campaniei in cadrul magazinelor din reteaua de magazine fracizate AMBIENT SA 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 AMBIENT SA, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore în prealabil.
7.2 La nivel de magazine din reteaua magazinelor francizate AMBIENT SA, Campania poate fi intrerupta prin
decizia unilaterala a respectivului Coorganizator, cu o informare prealabila a publicului si a AMBIENT S.A.,de
24 ore.
7.3 Campania va inceta în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care nu permite realizarea
acesteia.
8. DATE CU CARCTER PERSONAL - nu exista aplicabilitate in aceasta campanie
Prezentul regulament s-a intocmit intr-un exemplar original, care se pastreaza la sediul AMBIENT SA, si va fi
pus la dispoziţie în mod gratuit, pentru a fi consultat, de Coorganizatori, în cadrul magazinelor participante,
precum şi de AMBIENT SA.

AMBIENT SA
Administrator Special
Ioan Ciolan
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