
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

  

“4 saci de Adeziv pentru tine = 1 L de carburant pentru masina ta ” 

  

 

 Perioada campaniei: 19.05.2016 – 15.06.2016 

  

  Articolul 1. Organizatorul campaniei  

   
1.1. Campania “4 saci de Adeziv pentru tine = 1 L de carburant pentru masina ta ” , este 

organizata de PATRU MAINI CARPATIA SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Conului nr. 8, biroul nr 1, 

jud. Prahova, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J29/623/2013, CIF RO31544568. 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce 

urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul oficial este 

intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.  

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul 

regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta 

publicul despre aceste modificari. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore 

inaintea intrarii in vigoare.  

 Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.  

2.1. Campania promotionala poarta denumirea  

        “4 saci de Adeziv pentru tine =1 L de carburant pentru masina ta ” 

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 19.05.2016 – 15.06.2016, in magazinele 

Dedeman.    



 

 

2.3. Perioada de acordare a bonurilor de carburant Petrom – Patru Maini Carpatia in magazine 

este 19.05.2016 – 15.06.2016.  

Articolul 3. Produse participante la campanie  

3.1. Obiectul campaniei il reprezinta produsul    Primus Adeziv Alb Interior -Exterior 
(Macrogranular) comercializat in magazinele Dedeman participante, mentionate in Anexa 1.  
 
3.2 Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie in perioada acordarii bonurilor de carburant 

Petrom - Patru Maini Carpatia, ex: produsele participante in reduceri punctuale prezente in fiecare 

magazin din reteaua Dedeman, pachete promotionale, preturi special - orice alte campanii pe 

perioade care includ perioada prezentei campanii, si este aplicabila produselor achizitionate din 

magazin.  

3.3 Campania se deruleaza in limita stocurilor de bonuri de carburant disponibile spre acordare in 

fiecare dintre magazinele Dedeman participante.  

  

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare 
  

4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul stabil in Romania, care 

a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza produsul care face obiectul acestei promotii in 

perioadele mentionate. 

4.2. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor 

colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, 

parinti, sot/sotie).  

4.3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului 

si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand 

obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.  



 

 

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale  

5.1. La achizitionarea de saci de Primus Adeziv Alb Interior-Exterior (Macrogranular) pe un bon/ o 
factura, dintr-un magazin Dedeman participant la promotie, clientul va beneficia de 1 bon de 
carburant Petrom - Patru Maini Carpatia cu valoarea de 5 lei (valoare cu TVA) pentru fiecare 4 saci 
cumparati.  
Bonurile de carburant Petrom - Patru Maini Carpatia vor putea fi utilizate in toate benzinariile 

OMV sau Petrom din Romania si vor putea fi valorificate pana la 31.12.2016   

Nu se vor acorda bonuri de carburant, in cazul in care pentru achizitia produselor clientul solicita 

valorificarea de vouchere, cupoane sau bonuri valorice aferente altor campanii publicitare, 

campaniile nefiind aplicate cumulativ. De asemenea, nu se acorda bonuri de carburant pentru 

achizitii fractionate (achizitia a 4 saci justificata cu 2, 3 sau 4 bonuri fiscale/facturi). 

 

5.2. Pentru acordarea bonurilor de carburant Petrom - Patru Maini Carpatia, cumparatorul se va 

prezenta la biroul informatii din magazinul Dedeman participant si va trebui in mod obligatoriu, sa 

prezinte cartea de identitate, sa transmita datele de identificare solicitate si sa semneze 

centralizatorul de predare primire – anexa 2 a prezentului regulament. Datele ce vor prelua din CI 

– nume, prenume, CNP vor fi utilizate in vederea platii eventualelor impozite si taxe, datorate 

conform Capitolului X din Codul Fiscal, care vor fi suportate de catre organizatori. 

La inmanarea bonurilor de carburant, cumparatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului si 

o copie a documentului de achizitie,iar pe bonul fiscal va fi incercuit cu un pix albastru produsul 

participant la campanie.  

5.3. In cazul returnarii produselor participante la campanie, organizatorul isi rezerva dreptul de a 

solicita restituirea bonurilor de carburnat Petrom – Patru Maini Carpatia acordate. In cazul 

returului clientul va completa obligatoriu in „centralizatorul retur”  numele, prenumele si CNP-ul – 

anexa 3 a prezentului regulament.  

 



 

 

In cazul in care:  

 clientul nu mai detine bonurile de carburant, acesta va trebui sa achizitioneze din 

magazinul Dedeman, produse marca Patru Maini Carpatia de o valoare egala cu 

valoarea sacilor de Primus Adeziv Alb Interior-Exterior ( Macrogranular)  returnati, 

pentru care s-au acordat  bonuri de carburanti;  

 clientul restituie bonurile de carburant, acesta va trebui sa restituie catre Organizator, 

bonurile de carburant primite conform achizitiei facute, cel tarziu pana la data de 

15.06.2016. 

 

5.5. Valoarea totala a bonurilor de carburanti acordate in cadrul promotiei este de 25.000 lei 

(valoare cu TVA), organizatorul putand suplimenta aceasta valoare pana la maximum 50.000 lei. 

Articolul 6. Protectia datelor personale 
 

6.1. Prin inscrierea la promotia “4 saci de Adeziv pentru tine = 1 L de carburant pentru masina ta 

” 

participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului  

regulament.  

       Prin participarea la promotia “4 saci de Adeziv pentru tine = 1 L de carburant pentru masina 

ta ” 

 participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, CNP, telefon, e-mail, 

numar bon sau factura fiscala) sa fie prelucrate de compania Patru Maini Carpatia SRL, pe 

parcursul 

campaniei promotionale, in scopul:  

 validarii si acordarii bonurilor de carburanti;  

 introducerii datelor in baza de clienti ai Patru Maini Carpatia SRL in vederea 

trimiterii de informatii gratuite, legate de produsele Patru Maini Carpatia SRL. 

  

6.2. Patru Maini Carpatia SRL prelucreaza date cu caracter personal, in scopul de reclama, 

marketing si publicitate, prin organizarea de actiuni publicitare cu atribuire de premii, in 



 

 

conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor. 

 

6.3. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia companiei 

Dedeman SRL. 

 

6.4. La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului 

Patru Maini Carpatia SRL cu sediul in Ploiesti, str. Conului, nr. 8, biroul nr. 1, judet Prahova, acesta 

se obliga:  

 sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, in mod 

gratuit pentru o solicitare pe an;  

 sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, 

datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;  

 sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.    

 

6.5. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. 

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are in conformitate cu legea 677/2001 

urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la 

interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).  

 

6.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea 

faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au 

dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii 

vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa 

fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale 

contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, 

stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In 

vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, 

datata si semnata catre SC Patru Maini Carpatia SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Conului, nr. 8, biroul 

nr. 1, judet Prahova. 

 



 

 

Articolul 7.  Limitarea Raspunderii  

   

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita  la urmatoarele:   

7.1. Pierderile sau deteriorarile bonurilor de carburant;  

7.2 Organizatorul nu va fi obligat sa accepte bonuri de carburant deteriorate;  

7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara 

Campania.   

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin 

comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.  

7.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru incorectitudinea datelor declarate de 

clientii beneficiari ai bonurilor de carburant. 

 Articolul 8.  Taxe si impozite  

8.1. Organizatorul campaniei  este raspunzator de plata impozitului pe venit, conform prevederilor 

legale in vigoare.  

8.2. Orice alte obligatii de natura fiscal sau de orice alta natura in legatura cu bonurile de 

carburant acordate sunt in sarcina exclusiva a beneficiarilor. 

8.3. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.  

  



 

 

 
 
 
 
Articolul 9. Litigii  
 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala 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.  

Articolul 10.  Intreruperea/incetarea campaniei promotionale  

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica 

regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea 

prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, 

semnalizare in magazine, etc.). 

10.2. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie 

forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat 

organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului 

alocat acestui proiect.  

10.3. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din 

urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt 

incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte 

catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a 

Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc.  

10.4. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si 



 

 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 

obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform 

1.634 Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor 

cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.  

Articolul 11.  Regulamentul campaniei promotionale  

 

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.  

11.2. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele 

participante si pe site-urile www.patrumaini.ro, www.dedeman.ro, pe toata perioada de 

desfasurare a promotiei.  

11.3. Orice contestatie avand ca obiect campania promotionala “4 saci de Adeziv pentru tine =1 L 

de carburant pentru masina ta ” poate fi transmisa prin posta la adresa: SC PATRU MAINI 

CARPATIA SRL, Ploiesti, str. Conului, nr. 8, biroul nr. 1, parter, judet Prahova sau trimisa pe mail la           

office @patrumaini.ro.  

  

      
 

 

http://www.patrumaini.ro/
http://www.domo.ro/

