
 

 

         REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

                                                     “Asevi te premiaza!“ 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Campania promotionala "Asevi te premiaza!' (denumita in continuare ,,Campania") este 

organizata si desfasurata de Pons Ro Prodcom S.R.L., o societate cu raspundere limitata  cu 

sediul in Bucuresti, Bld. Metalurgiei , nr 454, Sector 4, avand codul unic de inregistrare 

RO7986630, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul 

J40/11020/1995, legal reprezentat, denumita in continuare “Organizatorul”; 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament, pe care participantii 

la Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare,,Regulamentul Oficial'). 

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

aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, pe toata durata de desfasurare a 

Campaniei in magazinele partenere participante 

1.4. Potrivit deciziei 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 contin vor fi interpretate in conformitate cu si 

completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Premiile din imaginile folosite pe 

materialele de promovare ale Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare. 

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau complete prezentul Regulament 

Oficial, inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata, pe parcursul 

desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de 

modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel 

putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Actul aditional modificator al prezentului 

Regulament Oficial va fi publicat in magazinele participante. 

 

I.6. Campania "Asevi te premiaza!" se desfasoara prin intermediul Partenerului:  S.C. Coralia 

COM S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/226/1996, cod fiscal RO8311770              

reprezentata legal de Dl. Perte Dan in calitate de Magazin Participant, din Sighisoara, judetul 

Mures.                            . 

 

 

 

 

 

 



SECTIUNEAA 2. TEMEIUL LEGAL 

2.I Regulamentul Oficial (,,Regulamentul") este redactat in conformitate cu prevederile 

Ordonantei Guvernului nr. 991 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu 

toate modificarile si completarile ulterioare; cu prevederile Legii 506/ 2004 privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si 

prevederile Regulamentului European 6791 2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara la Clientul Coralia COM                                                 

SRL, din judetul  Mures, avand codul fiscal RO8311770, inregistrata la Registrul Comertului cu 

nr. J26/226/1996, avand ca representant legal pe dl/dna Perte Dan,  in calitate de 

administrator, in perioada 30.07.2022 (ora 00:00:010 ora Romaniei) – 30.08.2022 (ora 

23:59259, inclusiv, ora Romaniei), (denumit in continuare,”Perioada Campaniei”) 

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.I. Produsele participante la Campanie sunt toate produsele ce includ pe ambalaj marca / 

brandul Asevi comercializate de Magazinul Partener  

4.2 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent. 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor frzice, cetateni romani sau straini, 

rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, cu capacitate de 

exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care 

respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare 

individual ,,Participant" si colectiv ,,Participanti'). 

5.2. La campanie nu au dreptul sa participe urmatoarele categorii de persoane: 

(i) Persoanele care nu indeplinesc conditiile mentionate in Art. 5.1; 

(ii) Angajati ai Magazinului Partener 

(iii) Angajati ai Distribuitorului Partener care sunt implicati in organizarea si desfasurarea 

Campaniei; 

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial. 

5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in 

Campanie,precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile 

mentionate in art. 5.2. 

 

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea 

de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor incazul castigatorilor 

desemnati 

 



SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE SI UTILIZAREA ACESTORA 

6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/ categorii de premii: 

 

Nr. 

Crt 
Tip premiu Descriere premiu 

Cantitate 

(bucati) 

Valoare 

unitara 

lei (tva 

inclus) 

Valoare 

totala 

lei (tva 

inclus) 

Valoare 

unitara 

Bruta (tva 

si impozit 

inclus) 

Total 

valoare 

bruta 

premiu 

(tva si 

impozit 

inclus) 

1 Marele premiu 

Carucior pt transport 

cumparaturi  25 Kg 

ROLSER 

8 262 2096 262 2096 

2 Premiu Special 

Pachet Curatenie ( 1x 

Detergent Asevi 1.6L, 

1xBalsam rufe Asevi 

1.44L si 1x1L Solutie 

Pardoseala Mio Asevi) 

16 56 896 56 896 

TOTAL VALOARE PREMII 318 2992 318 2992 

 

 

6.2. Valoarea totala a premiilor, inclusiv TVA si impozit aferent, este de 2992 RON. 

6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita 

schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate. 

6.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga prin tragere la sorti un singur 

premiu, pe toata durata campaniei. 

 

7.2 Modalitate de inscriere in Campanie 

Participantii care achizitioneaza din Magazinul Partener pe acelasi bon fiscal sau facture fiscala  

2 (doua) produse din gama Asevi se pot inscrie in Campanie prin completarea unui Talon de 

inscriere disponibil in Magazinul Participant. 

Talonul de inscriere contine urmatoarele campuri : 

• Nume si prenume al participantului (camp obligatoriu) 

• Adresa participantului (camp obligatoriu) 

• Numar de telefon (camp obligatoriu) 

• Data si numar bon fiscal sau factura fiscala (camp obligatoriu) 

 

Participantii AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONUL FISCAL / FACTURA FISCALA 

INSCRIS/A IN CAMPANIE, IN ORIGINAL, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA 

FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. 

IN CAZUL IN CARE PARTICIPANTUL DECLARAT CASTIGATOR NU POATE 



PREZENTA BONUL FISCAL / FACTURA FISCALA IN ORIGINAL, CARE SA ATESTE ACHIZITIA 

PRODUSELOR PARTICIPANTE, CONFORM REGULAMENTULUI OFICIAL, PARTICIPANTUL 

RESPECTIV NU VA FI VALIDAT CASTIGATOR SI VA PIERDE ORICE DREPT DE A SOLICITA 

ACORDAREA PREMIULUI DE CATRE ORGANIZATOR. 

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 

8.1 Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti in data de 02.09.2022 la ora 10:00. 

Tragerea la sorti se va face in Magazinele Partenere: Coralia Sighisoara, la adresele: 

 

MAG CORALIA ANA IPATESCU   -   str ANA IPATESCU NR 37 

MAG CORALIA PREMIER            -   str ZAHARIA BOIU NR 44 

MAG  COORALIA LIBERTATII     -   str LIBERTATII NR 14 

MAG   CORALIA PLOPILOR          -   str PLOPILOR NR 39 

 MAG CORALIA  GLOBUS             -    str  ILARIE CHENDI NR 4 

MAG  CORALIA VATICAN               -   str  ANDREI SAGUNA FARA NUMAR 

MAG  CORALIABARAGAN              -   str LALELELOR NR 7 

MAG CORALIA ALBESTI                  -  comuna Albesti str LUNGA NR 100 

 

La extragere vor participa toate taloanele introduse in urna din fiecare din cele 8 magazine 

Coralia Partenere, pana in data de 30.08.2022 ora 22:00. 

 

Membrii comisiei sunt :  

• Catalin Munteanu  - Pons Ro Prodcom SRL – reprezentant al “Organizatorului” 

• Perte Dan  - Coralia COM SRL - reprezentant al “Magazinului Partener” 

 

ORGANIZATORUL VA PUTEA FI NEVOIT SA MODIFICE ASPECTE LEGATE DE DERULAREA 

CAMPANIEI, INCLUSIV DATELE TRAGERILOR LA SORTI, IN CONDITIILE PREVAZUTE LA ART. 1.5 

DIN PREZENTUL REGULAMENT ! 

PARTICIPANTII TREBUIE SA SE ASIGURE CA PASTREAZA BONURILE FISCALE SI FACTURILE 

FISCALE, IN ORIGINAL, PE INTREAGA PERIOADA A CAMPANIEI 

 

8.4 Premiile Campaniei vor fi acordate castigatorilor in urma procesului de validare descris in 

Sectiunea 9 a prezentului Regulament. 

8.5 Pana la validarea finala, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit "Potential 

castigator". 

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI INMANAREA 

PREMIILOR 



9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea 

acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in 

Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia. 

9.2 PENTRU A PUTEA INTRA IN POSESIA PREMIILOR, PARTICIPANTII LA CAMPANIE TREBUIE SA 

PASTREZE IN ORIGINAL SI IN STARE BUNA/NEDETERIORATA TOATE BONURILE FISCALE / 

FACTURILE FISCALE ALE CAROR NUMERE, DATA SI VALOARE AU FOST INREGISTRATE IN 

CAMPANIE PANA LA PRIMIREA PREMIULUI. Este interzisa reproducerea si falsificarea bonurilor 

fiscale / facturilor fiscale inscrise in Campanie, precum si alterarea, in orice mod, a celor 

originale. 

9.3Castigatorii premiilor vor fi contactati telefonic de catre “Organizator”, in vederea anuntarii 

lor in ziua targerii la sorti. 

Organizatorul va efectua maxim 3 apeluri in vederea instiintarii, acestea fiind efectuate in 

intervalul orar 09:00 - 18:00. In cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi 

contactat din motive independente de vointa “Organizatorului” (daca Participantii nu raspund 

la telefon, se inregistreaza in Campanie cu numere de telefon fictive, nu se afla in aria de 

acoperire, au telefonul inchis etc.), sau refuza prezentarea bonurilor fiscale extrase 

castigatoare, se va trece la apelarea rezervelor in ordinea in care au fost extrase. 


