
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

  

“Un sac gratuit la 4 cumparati” 

  

 Perioada campaniei: 6 octombrie -2 noiembrie  

  

  Articolul 1. Organizatorul campaniei    

1.1. Campania ,”Un sac gratuit la 4 cumparati” 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 “Un sac gratuit la 4 cumparati” 

2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 6 octombrie-2 noiembrie, in magazinele 

Dedeman  

 

Articolul 3. Produse participante la campanie  

3.1. Obiectul campaniei il reprezinta produsul   Primus Glet de Interior  comercializat in 

magazinele Dedeman participante 

3.2 Campania se deruleaza in limita stocurilo 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. 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  4 saci de Primus Glet de Interior  pe un bon/ o factura, dintr-un 
magazin Dedeman participant la promotie, clientul va beneficia de 1  sac gratuit. 
 

Articolul 6.  Limitarea Raspunderii  

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

Campania.   

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

comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.  

 

Articolul 7. 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 8.  Intreruperea/incetarea campaniei promotionale  

8.1. 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.). 



 

 

8.2. 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.  

8.3. 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.  

8.4. 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 9.  Regulamentul campaniei promotionale  

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

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.  

9.2. 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.  

9.3. Orice contestatie avand ca obiect campania promotionala „Un sac gratuit la 4 cumparati 

„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/

