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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„Promotie toamnă” 

Campanie promoțională adresată clienților companiei S.C. CARETTA S.R.L. 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI: 

Art. 1.1 Campania „Promotie toamnă” este organizată de S.C. CARETTA S.R.L., o 

societate comerciala din Romania, cu sediul social in orasul Iasi, jud. Iasi, soseaua Iasi-

Tomesti, DN 28, parter, camera 1, telefon 0232.293.232, inregistrata la Registrul 

Comertului sub numarul: J22 /967 /2006 , avand Codul Unic de Inregistrare 

RO18586086, reprezentată legal de domnul Marcu Ciprian în calitate de administrator. 

Art. 1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în perioada campaniei oricare 

din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din 

motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.  

Art. 1.3 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei 

aplicabile in Romania, pe website-ul www.caretta.ro, fiind disponibil gratuit pe toata 

durata de desfasurare a campaniei. Consumatorii pot intra in posesia lui prin trimiterea 

unei solicitari trimise la adresa de e-mail marketing@caretta.ro  

Art. 1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul 

informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol 

informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor 

prevala.  

Art. 1.5. Modificarea duratei campaniei prin scurtarea sau prelungirea acesteia se poate 

realiza de către Organizator din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul 

despre aceste modificări. Anunțul se va realiza printr-o anexă la prezentul regulament. 

Prelungirea duratei campaniei nu se poate realiza pe o perioadă mai mare de 3 luni 

consecutive din momentul începerii acesteia.  

 

Art.2 TEMEIUL LEGAL: 

Art. 2.1 Campania promoțională „Promotie toamnă” este organizată în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

http://www.caretta.ro/
mailto:marketing@caretta.ro


2 
 

Art. 3 DENUMIRE. DURATĂ. LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

Art. 3.1 Campania promoțională poartă denumirea „Promotie toamnă” 

Art. 3.2 Campania se desfășoară pe întreg teritoriul României, în perioada 01.10.2018 – 

31.10.2018. 

Art. 3.3 Ultima zi de participare la această campanie este 31.10.2018, orele 

corespunzătoare sfârșitului de program pentru fiecare showroom în parte, cu excepția 

situației în care campania va fi prelungită. 

 

Art.4 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE: 

Art. 4.1 Obiectul campaniei îl reprezintă următoarele produse fabricate de către Caretta, 

în limita stocului disponibil:  

- Țiglă metalică „Mediteran” BRILIANT, 0.60 mm: preț vechi 40,00 lei / preț nou 

36,00 lei/mp, pentru toate culorile disponibile în ofertă 

- Țiglă metalică „Mediteran Plus” BRILIANT, 0.60 mm: preț vechi 49,00 lei/ preț 

nou 43,00 lei/mp, pentru toate culorile disponibile în ofertă 

 

Art. 4.2 Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie și este aplicabilă produselor 

menționate anterior. 

Art. 4.3. Produsele care fac obiectul campaniei sunt în limita stocurilor existente. 

 

Art. 5 DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE: 

Art. 5.1 De această promoție poate beneficia orice persoană fizică și juridică, care a 

împlinit vârsta de 18 ani și care achiziționează un sistem complet de acoperiș Caretta, 

adică țiglă metalică, accesorii pentru acoperiș, sistem pluvial. 

Art. 5.2 La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica si/sau 

juridica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data achizitionarii produsului 

participant, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor 

Organizatorului si a celorlalte entitati juridice implicate in organizarea, colaboratori sau 

reprezentanți ai Organizatorului si derularea Campaniei promotionale, precum si a 

membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).  

Art. 5.3 O persoană poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții 

dacă produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament. 
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Art. 6 SEMNALIZAREA CAMPANIEI: 

Art. 6.1 Campania va fi semnalizată atât pe site-ul companiei, www.caretta.ro, cât și prin 

bannere, spot-uri radio și TV, pliante și alte modalități de promovare. 

 

Art. 7 TAXE ȘI IMPOZITE: 

Art. 7.1 Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor 

financiare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 7.2 Prezenta campanie promoțională se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor. 

 

Art. 8 LITIGII 

Art. 8.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanții la 

Campania promoțională, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este 

posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa 

pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află 

Organizatorul. Orice reclamații sau sesizări referitoare la Campania promoțională se 

primesc în scris, la adresa șoseaua Iași-Tomești, DN 28, parter, camera 1, localitatea 

Iași, județul Iași, pana la data de 31.08.2018 (inclusiv). 

 

Art. 9 INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN  

Art. 9.1 Prezenta Campanie promoțională poate înceta înaintea termenului menționat în 

Art. 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul 

imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua 

prezenta Campanie promoțională sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după 

întocmirea unui Act adițional la prezentul Regulament, document ce va fi făcut public pe 

website-ul campaniei promoționale www.caretta.ro. 

 

Art. 10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  
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Art. 10.1 Prin participarea la această Campanie, participații sunt de acord să respecte și 

să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament 

Oficial.  

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul companiei 

www.caretta.ro sau poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise fie prin poștă , la 

sediul social al acestuia menționat la Art. 1.1. din acest Regulament Oficial, fie la 

adresa de e-mail marketing@caretta.ro.  

 

http://www.caretta.ro/
mailto:marketing@caretta.ro

	REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE Black Friday.pdf
	regulament_promotie-1.pdf

