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Regulamentul oficial al campaniei 
“ Allview te trimite la munte si iti ofera mii de cadouri garantate!” 

 
 
Art 1. ORGANIZATORUL  
 
Organizatorul promotiei “Allview te trimite la munte si iti ofera mii de cadouri garantate!”, denumita in 
continuare “Promotia” este SC VISUAL FAN SRL (“Organizatorul”) societate comerciala din Romania, cu sediul in 
BRASOV, str Brazilor nr. 61, cod postal 500313, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J08/818/2002, CUI 
RO14724950. 
 
Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza 
“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. 
 
Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor Allview comercializate de S.C. 
VISUAL FAN S.R.L. pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in conformitate cu prevederile 
prezentului regulament descrise mai jos. 
 
Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului www.allview.ro/cadou. 
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei, dar nu inainte 
de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoare a modificarilor respective pe adresa 
www.allview.ro/cadou.  
Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei 
 
Promotia va fi organizata in perioada 16 ianuarie 2015 – 15 februarie 2015.  Produsele participante la promotie 
pot fi achizitionate din orice magazin partener de pe teritoriul Romaniei. Cadourile pot fi revendicate exclusiv 
prin intermediul website-ului www.allview.ro/cadou.  
 
Art. 3. Drept de participare 
 
La aceasta Promotie are dreptul să participe orice persoana juridica sau fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti 
la data inceperii Promotiei (16 ianuarie 2015), cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la 
aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, angajatii si actionarii / asociatii / administratorii ai 
companiilor colaboratoare si ai magazinelor in care se desfasoara promotia, precum si rudele lor. 
Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 
Regulament.  
 
Art. 4 – Conditii de participare 

 
La aceasta Promotie poate participa orice persoana juridica sau fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele 
conditii: 
(1) achizitioneaza produse Allview in perioada desfasurarii Promotiei.  
(2) Face dovada achizitionarii produselor participante la promotie prin prezentarea facturii. 
(3) Declara pe propria raspundere ca toate informatiile pe care le furnizeaza in momentul inscrierii la Promotie 
sunt reale si corecte. 
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Art. 5. Produse participante 

 

Produsele participante la Promotie sunt toate produsele marca Allview achizitionate din magazinele partenere 

de pe teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil, mai putin produsele aflate in categoria de produse 

resigilate ale partenerilor. 

 

Art. 6. Mecanismul Promotiei 

 

In cadrul campaniei exista 2 praguri de inscriere si premiere: 

a) Pragul 1 - Clientii care achizitioneaza unul sau mai multe produse Allview cu o valoare cuprinsa intre 599 
lei si 999 lei pe acelasi bon fiscal / factura isi pot alege un cadou dintre urmatoarele: 
 

- Rucsac 

- Geanta laptop 

- Set business 

- Suport telefon pentru birou 

- Casti Puffy 

- Casti luminoase 

 
Cadourile sunt in limita stocului disponibil si se ofera clientilor in ordinea inscrierii.  

b) Pragul 2 - Clientii care achizitioneaza unul sau mai multe produse Allview cu o valoare mai mare sau 
egala cu 1000 lei pe acelasi bon fiscal / factura primesc garantat 2 nopti de cazare la Pensiunea Nicoleta 
din localitatea Moeciu, www.moeciu-nicoleta.ro pentru 2 persoane, fara mese incluse. Castigatorii pot 
opta pentru oricare 2 nopti succesive din intervalul: duminica - joi.  

 
Clientii care se inscriu la pragul 1 nu pot revendica un cadou de la pragul 2. Clientii care se inscriu la pragul 2 nu 
pot revendica un cadou de la pragul 1.  
 
 

Art. 7. Cadourile şi acordarea acestora 

 

7.1. Cadourile pot fi revendicate accesand website-ul Promotiei www.allview.ro/cadou in perioada 16 ianuarie 

2015 – 20 februarie 2015. Pentru a intra in posesia cadoului participantii trebuie sa fie de acord cu achitarea 

taxei de transport de 20 de lei pentru expedierea prin curier sau pot ridica produsul cadou din Showroom-ul 

Allview din str. Brazilor, nr. 61, Brasov. In cazul in care un participant achizitioneaza mai mult de un produs, 

acesta are dreptul de a primi maxim 3 cadouri. 

7.2. Vacanta cadou: Cadoul consta in 2 nopti de cazare la Pensiunea Nicoleta din localitatea Moeciu, 

www.moeciu-nicoleta.ro pentru 2 persoane, fara mese incluse. Castigatorii pot opta pentru oricare 2 nopti 

succesive din intervalul: duminica - joi. Cadoul poate fi revendicat in functie de disponibilitatea locurilor de 

cazare, in anumite perioade. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care cadoul nu poate fi 

acordat unui participant intr-o anumita perioada solicitata de catre acesta. Un participant poate castiga cu un 

produs achizitionat un singur cadou in cadrul acestei promotii. Perioada de rezervare (in care se poate desfasura 
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sejurul) este: 01 martie 2015 – 02 aprilie 2015, exceptie facand noptile de vineri-sambata si sambata -duminica. 

Participantii vor fi contactati de SC Visual Fan SRL pentru a-si face rezervarea in perioada 20 februarie 2015 – 27 

februarie 2015. Pentru a beneficia de cadou, castigatorii validati trebuie sa prezinte la Pensiunea Nicoleta bonul 

fiscal / factura si certificatul de garantie in original. Neprezentarea acestor documente vor anula rezervarea si 

cadoul castigat. 

7.3. Returnarea produsului in decurs de 30 de zile calendaristice atrage si returnarea cadoului primit sau a 

contravalorii cazarii, in cazul cadoului „Vacanta cadou”.  

7.4. Câstigatorii cadourilor oferite în cadrul acestei Promotii nu au posibilitatea de a schimba cadourile cu alte 

cadouri, sa primeasca valoarea in bani a cadourilor si nici sa solicite schimbarea conditiilor Promotiei. Cadourile 

nerevendicate de Castigatori pana la datele mentionate de Organizator in art. 6 raman in posesia 

Organizatorului si nu vor mai putea fi acordate dupa expirarea acestora. 

7.5. Termenul de livrare al cadourilor este intre 3 si 15 zile lucratoare de la data validarii inscrierii. 

 

Art. 8. Conditii de validare 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea cadoului participantilor care nu intrunesc toate conditiile 

de participare sau in cazul in care se constata o frauda, o suspiciune de frauda, un comportament nepoliticos sau 

abuziv.  

 

Art. 9. Litigii 

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea 

Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate 

in instantele judecatoresti romane competente. 

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data de 20 

februarie 2015: Str. Brazilor, nr. 61, Brasov sau office@allview.ro. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul 

nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 

Art. 10. Protectia datelor personale 

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe 
durata Promotiei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale 
participantilor la prezenta Promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in 
vigoare. 
Participantii la Program in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul 
la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de 
opozitie (art. 15). 
Prin simpla participare la Promotie si trimiterea datelor personale la Organizator, participantii sunt de acord ca 
datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau 
persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, 
promotii, campanii publicitare si de marketing, fara alte obligatii sau plati. La cererea expresa, in scris, a 
participantilor Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 
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SC Visual Fan SRL este Operator de date cu caracter personal inregistrat la autoritatea nationala de 
supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 20167/02.08.2012. 
 

Art. 11. Regulamentul Promotiei 

 

Regulamentul Promotiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in urma unei solicitari in scris facuta pe 

adresa Organizatorului, mentionata in art. 1 sau pe www.allview.ro/cadou.  

 

Art. 12. Taxe şi impozite 

 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in cadourile acordate 

castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin 

legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in 

legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

 

Art. 13. Responsabilitate 

 

Organizatorul nu va fi responsabil de: 

•  Nerevendicarea cadourilor in perioada mentionata in art. 7.1 si 7.2; 

• Erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea 

Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici 

un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea 

identificarii si vaidarii unui castigator; 

• Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia cadoului castigat;  

• Pierderea de catre participant a facturii; 

• Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum 

si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de Promotie. Organizatorul are dreptul de a 

descalifica orice participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de 

comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa 

puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante: numele, prenumele si numarul de telefon 

mobil; 

 
Art 14. Incetarea promotiei 
 
Organizatorul poate decide incetarea prezentei promotii inainte de data de 15 februarie 2015 (data de final a 
Promotiei) din motive independete de vointa sa, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie 
forta majora insemnand orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, 
inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta 
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, sau epuizarea stocului de 
cadouri, imposibilitatea de a continua prezenta Promotie. 
 
Info: 0268/336.663 
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