REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA "Asteptam iarna in siguranta"

Articolul 1. Organizatorul campaniilor
Art. 1.1. Campania este organizata de catre S.C. ARMOS SERVICES S.R.L. cu sediul in Tg. Mures, Str.
Libertatii nr. 61, judetul Mures, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/240/2006, CUI
RO18395779, cont IBAN RO27BTRL02701202575491XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata de
Dl. Teut Septimiu Ciprian in calitate de administrator.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este
finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial va fi facut public conform legislatiei
aplicabile din Romania.
Art. 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.
Articolul 2. Durata si locul desfasurarii
Art. 2.1. Oferta se adreseaza tuturor clientilor societatii, atat persoane fizice cat si persoane juridice, la
achizitionarea de produse care fac obiectul campaniei direct din magazinul firmei situat in Tg. Mures,
Str. Libertatii nr. 61, judetul Mures, sau pe baza de comanda ferma, urmand ca produsele sa fie trimise
prin curier.
Art. 2.2. Oferta este valabila in perioada 21.11.2018 si 21.12.2018.
Articolul 3. Produse participante la campanie
3.1. Produsele participante la campanie se regasesc in anexa atasata.
Articolul 4. Mecanismul campaniei
4.1 Campania se aplica achizitiilor de produse din anexa efectuate de catre persoane fizice sau juridice in
perioada 21.11.-21.12.2018.
4.2 Clientul poate beneficia de un pret unic. Pentru plata pe loc sau in avans, pe baza de factura
proforma, clientul beneficiaza de un discount de 4%.
4.3 Pentru plata la termen, preturile promotionale sunt valabile pentru achizitii de produse din
campanie de minim 600 ron plus TVA.
4.4 Transportul pe teritoriul Romaniei cade in sarcina Armos pentru comenzile de minim 1000 ron plus
TVA, fie ca sunt doar produse din campanie, fie comanda combinata cu produse care nu fac obiectul
acestei campanii promotionale.

Articolul 5. Dispozitii finale
Art. 5.1. In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora,
organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei.
Art. 5.2. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului
sau pe site-ul www.armosprotect.ro pe toata perioada de desfasurare a campaniei.
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