REGULAMENTUL OFICIAL AL Campaniei de fidelizare Allview 2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
Promotia este organizata si desfasurata de SC VISUAL FAN SRL – care va purta in continuare numele de
ORGANIZATOR - societate comerciala din Romania, cu sediul in BRASOV, str Brazilor nr 61, cod postal
500313.

Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial, potrivit celor
mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

Campania este organizata si se desfasoara online, pe platforma https://www.allview.ro/ conform
Sectiunii 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI

Campania se desfasoara in intervalul 19.03.2019-18.04.2019, cu posibilitate de prelungire ulterioara.
Devine automat “participant” orice persoana care efectuează o comandă validă în perioada de
desfășurare a campaniei.
Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOTIEI
Participarea la campanie presupune efectuarea unei comenzi valide in perioada 19.03.2019 -18.04.2019,
de pe platforma https://www.allview.ro/. Odata cu efectuarea comenzii, participantului i se va genera
un cod unic in baza caruia acesta va beneficia de o reducere la o comanda distincta efectuata pana cel
tarziu in data de 18.09.2019. Reducerea este de 25% din valoarea totală a comenzii ulterioare, dar nu
poate sa depaseasca 25% din valoarea comenzii initiale. Voucherul de reducere se va genera automat
începând cu prima comanda efectuata dupa inceperea campaniei si se va adauga automat cosului
comenzii viitoare. Voucherele vor fi vizibile in contul de client al utilizatorului https://www.allview.ro/ si
vor avea valabilitate de 6 luni.

Exemplu generare si aplicare voucher: valoarea comenzii 1=100 lei, 25% comanda 1=25 lei. Comanda
2=400 lei, se aplica voucherul, se scad 25 lei, valoare de plata =375 lei, 25% comanda 2=93,75 lei.
Comanda 3=150 lei, se aplica voucherul, se scade 37,5 lei, valoare de plata=112,5 lei.
SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE
Organizatorul se obliga sa ofere reducerile conform regulamanetului, doar pentru comanzile valide
efectuate pe perioada promotiei.
Prin participarea la Concurs toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze
tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea
acestora atragand eliminarea din cadrul promotiei.
Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari care nu
se incadreaza prevederilor prezentului regulament sau dupa termenul de aplicarea a reducerii aferente
promotiei.
SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice indicat cu link catre
https://www.allview.ro/confidentialitate.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei este raspunzator pentr impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat
sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta prootie poate inceta inainte de termenul prevazut numai in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a continua prezenta promotie.
SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

