
REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Campanie RABLA televizoarelor, 7 mai – 11 iunie 2021 

 

 

 

ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei Campanie RABLA televizoarelor, (denumită în continuare“Campania”) este S.C. 

Visual Fan S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social în Brașov, Strada Brazilor, nr.61, 

cod postal 500314, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/818/2002, cod de inregistrare fiscală 

RO14724950, reprezentata de dl. Lucian Florentin Peticilă, în calitate de Director General. 

 

DURATA CAMPANIEI  

Campania se va desfășura în perioada 07.05.2021- 11.06.2021 

 

DESCRIEREA CAMPANIEI 

Campania “ RABLA televizoarelor" desfășurată în perioada 7 mai – 11 iunie 2021, organizată de de S.C. 

VISUAL FAN S.A. .(“Organizatorul”) cu sediul în BRAȘOV, strada Brazilor, nr. 61, cod poștal 500313, 

înregistrata la Registrul Comerțului sub Nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, reprezentantă legal de 

domnul Peticilă Florentin Lucian , în calitate de Administrator. 

În momentul intrării în Campanie, acceptați responsabilitatea exclusivă de a decide dacă participarea 

dumneavoastră este legală conform oricărei jurisdicții aplicabile. Intrând în Campanie sunteți de acord 

automat cu regulamentul oficial și cu faptul că deciziile Organizatorului sunt definitive și obligatorii în 

privința Campaniei. 

 

ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

Campania se va desfășura online pe site-ul www.allview.ro  

 

DREPTUL LA PARTICIPARE 

La Campanie poate participa orice persoana fizică și/ sau juridică, rezidentă în România, având vârsta 

minima de 18 ani, ( denumita în continuare “Participant”) care achiziționează produse participante la 

Campanie, în perioada mai sus menționată, comercializate în shop-ul Allview pe www.allview.ro, în limita 

stocului disponibil. 

 

http://www.allview.ro/
http://www.allview.ro/


 

PRODUSELE PARTICIPANTE PENTRU CARE SE OFERĂ VOUCHER SUNT:  

 

Model 
Clasa 

ENERGETICĂ 

Voucher RABLA 

direct în preț 
Preț Final 

32ePlay6100-H/1 F 400 899 

32ePlay6100H/2 G 350 949 

40ePlay6000-F/1 G 300 1099 

42ePlay6000-F/1 G 300 1199 

43ePlay6100-U G 300 1499 

50ePlay6000-U G 300 1699 

58ePlay6000-U G 300 1999 

QL43ePLay6100-U G 400 1799 

QL50ePlay6100-U G 400 2299 

QL65ePlay6100-U G 400 3099 

43ePLay7100-U G 400 1899 

50ePlay7100-U F 400 2199 

65ePlay7100-U F 400 2999 

                                                                          Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 



MECANISMUL CAMPANIEI 

Oferta constă în acordarea unui voucher direct în preț la achizitia oricărui produs din Anexa 1 în perioada 

Campaniei, comercializat de Allview pe www.allview.ro , în limita stocului disponibil. 

Participanții care achiziționează în perioada de valabilitate a Campaniei un produs participant la 

Campanie ( Anexa 1) NU trebuie să preda la schimb un alt produs, în speță un televizor vechi.  

Fiecare achiziție are ca rezultat plantarea unui copac. Campania de plantare va avea loc începând cu luna 

septembrie, iar loturile de plantare și alte informații oficiale vor fi publicate în prealabil pe www.allview.ro  

 

 

CLAUZE SPECIALE 

 

Voucherul se aplică la achiziția unui singur produs, în limita stocului disponibil. 

Voucherul este generat automat și se afișează direct în preț pe www.allview.ro .  

Voucherele nu se cumuleaza între ele, așadar nu se poate folosi mai mult de 1 (unu) voucher pentru 

achizitia unui produs. Voucherele nu pot fi preschimbate în bani și nu sunt trasmisibile.  

Un participant poate achiziționa 1 sau mai multe produse participante în Campanie și poate beneficia de 

voucher pentru fiecare dintre ele.  

 

În cazul returnării unui produs achiziționat cu utilizarea voucherului, indiferent de motivul returnării, 

valoarea rambursată clientului va fi egală cu suma achitată de către client, respectiv prețul produsului de 

pe factura de achiziție.  

  

Această ofertă se cumulează cu discounturi și oferte promoționale, nu se cumulează cu alte vouchere 

naționale RABLA sau de altă natură acordate de S.C. VISUAL FAN S.A., indiferent de modalitatea de 

acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la carduri/bonuri valorice/vouchere aferente altor 

campanii publicitare). 

  

  

FORȚĂ MAJORĂ 

Forță majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, 

inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină 

imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament. 

http://www.allview.ro/
http://www.allview.ro/
http://www.allview.ro/


ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI 

S.C. VISUAL FAN S.A. își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau întrerupe definitiv   

în orice moment Campania, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișarea online pe site-

ul www.allview.ro  

  

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la această Campanie Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, 

prenume, adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail) să fie prelucrate în scopul organizării și 

desfășurării Campaniei „Rabla pentru televizoare”. 

Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 

ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune și dreptul de a 

se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, persoana vizată se poate adresa S.C. VISUAL FAN S.A. prin: 

Trimiterea unui e-mail la adresa: office@allview.ro. 

Trimiterea solicitării prin curier/poștă la adresa: Strada Brazilor, nr.61, Brașov, în atenția responsabilului 

GDPR. 

  

ALTE REGLEMENTĂRI 

În caz de tentativă de fraudă, abuz sau acte îndreptate împotriva și/sau la adresa Organizatorului, acesta 

își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere 

în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la descalificarea Participantului la Campanie. 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza 

unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de 

servicii de internet, ș.a 

 

S.C. VISUAL FAN S.A. 

Prin Director General, 

Lucian Florentin Peticilă 

http://www.allview.ro/

