REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Nestle iti aduce profituri sanatoase”
Campanie promoţională pentru comercianţi
Perioada campaniei: 01.06.2015 – 11.06.2015
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
1.1. Campania promoţională “Nestle iti aduce profituri sanatoase” desfasurata de la 01.06.2015 pana
la 11.06.2015 (denumită în continuare “Campania”) este organizată de S.C. Nestlé România S.R.L.,
cu sediul în Str George Constantinescu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti cu numărul J40/10813/2010, CUI 8184502, înregistrată la AUTORITATEA
NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în
baza notificării nr. 2168 (denumită în continuare “Organizator” sau “ Nestlé România”).
1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in
continuare „Regulamentul Oficial”), este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi
rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act
adiţional la prezentul regulament, care va intra in vigoare in momentul publicarii.

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
2.1. Campania este organizata si se desfăşoară in reţeaua de magazine Selgros Cash & Carry SRL
de pe întreg teritoriul României, denumite in continuare “Magazine Participante” in perioada
01.06.2015 – 11.06.2015, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.2. Magazine Participante:

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La Campanie pot participa clientii Selgros Cash & Carry SRL : (i) persoane juridice cu sediul în
România şi/sau (ii) persoane fizice autorizate şi/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi
familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care acceptă
termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial („Participantii”).
3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare acele persoane juridice care presteaza servicii
de orice fel pentru Organizator, sau in care persoanele enumerate mai jos detin participatii, functii sau
au vreun interes, indiferent de natura acestuia:
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i.

prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Selgros Cash & Carry SRL

ii.

prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de
personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati
acesti angajati;

iii.

prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de orice fel ai
Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor
de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi
desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate
pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in
imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

iv.

membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – iii. de mai sus (constand din
copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

si

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in
cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de
a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin
actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament Oficial.
3.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie,
Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide daca informeaza respectivul Participant cu privire la
aceasta decizie pe adresa de email, prin SMS sau prin apel telefonic.
SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
4.1. La Campanie participa toate produsele Nestle, inclusiv cele care fac parte din alte promoţii, din
categoriile Bauturi, Dulciuri, Culinare, Cereale mic dejun, Batoane cereale si Nestle Professional –
departamentele Dulciuri si Alimente de Baza Selgros. Nu participa la campanie produsele Nestle din
categoria Alimente pentru sugari si copii – departamentul Alimente de Baza Selgros.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
5.1. Pentru a putea participa la acesta promotie toti participantii trebuie sa achizitioneze, in perioada
Campaniei (01.06.2015-11.06.2015), produse Nestlé participante la promotie, conform Sectiunii 5 a
prezentului Regulament, primind cutii Nescafe 3in1 Original, dupa cum urmează:
1. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 150 lei – 299 lei (fara TVA)
pe aceeasi factura, o cutie Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe factura
respectiva.
2. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 300 lei – 449 lei (fara TVA)
pe aceeasi factura, doua cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe factura
respectiva.
3. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 450 lei – 599 lei (fara TVA)
pe aceeasi factura, trei cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe factura
respectiva.
4. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 600 lei – 749 lei (fara TVA)
pe aceeasi factura, patru cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe factura
respectiva.
5. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 750 lei – 899 lei (fara TVA)
pe aceeasi factura, cinci cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe factura
respectiva.
6. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 900 lei – 1049 lei (fara
TVA) pe aceeasi factura, sase cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe
factura respectiva.
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7. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 1050 lei – 1199 lei (fara
TVA) pe aceeasi factura, sapte cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe
factura respectiva.
8. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 1200 lei – 1349 lei (fara
TVA) pe aceeasi factura, opt cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe
factura respectiva.
9. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare de 1350 lei – 1499 lei (fara
TVA) pe aceeasi factura, noua cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de pe
factura respectiva.
10. pentru achizitii de produse din categoriile participante in valoare mai mare sau egala cu 1500
lei (fara TVA) pe aceeasi factura, zece cutii Nescafe 3in1 Original, pentru produsele Nestlé de
pe factura respectiva.
Numarul maxim de premii acordate pentru o factura este de zece, indiferent daca suma
produselor Nestlé depaseste pragul de 1649 lei (fara TVA). Astfel, toti participantii care
insumeaza pe factura lor cumparaturi mai mari de 1649 lei (fara TVA), pot castiga maximum
10 cutii Nescafe 3in1 Original. Pentru a intra in posesia premiului garantat, participantii vor
trebui sa faca dovada cumparaturilor prin facturile fiscale. Premiul va putea fi ridicat de
castigatori numai din magazinele Selgros Cash & Carry SRL, la biroul Service Clienti, pe baza
facturilor, a legitimatiei de client si in urma semnarii unui proces-verbal de predare-primire a
premiului.
SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un Participant sa poată revendica un premiu trebuie sa îndeplinească simultan următoarele
condiţii:
A. Sa îndeplinească condiţiile de participare de la Secţiunea 4;
B. Sa îndeplinească toate condiţiile de la Secţiunea 6;
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile oferite in cadrul Campaniei conform art. 6.1 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Produs
1

Cutie Nescafe 3in1 Original
TOTAL (lei)

Bucati

Valoare/buc
(fara TVA)

1200

11.76

Valoare totala
(TVA inclus)
15382.08

Valoarea totala a premiilor constand in cutii Nescafe 3in1 Original este de 15382.08 lei (TVA inclus)
pentru toata reţeaua de magazine participante. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta
numarul de premii acordate in cadrul campaniei. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a
premiilor câştigate in cadrul acestei campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul
acestei campanii.
SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1 Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt premii garantate. Premiile vor fi oferite
Participanţilor la Campanie in baza facturii/facturilor fiscale care atesta atingerea pragurilor de
achizitie.
8.2 Revendicarea premiilor se face la biroul Service Clienti, in limita stocului disponibil din magazin.
Pentru revendicarea premiilor, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile prezentului regulament
oficial si sa se prezinte cu facturile fiscale care sa ateste achizitionarea produselor participante, in
perioada campaniei, in valoare de minim 150 lei (fara TVA).
8.3 Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care îndeplinesc condiţiile prezentului
Regulament. Premiile se vor acorda numai persoanelor care fac dovada deţinerii unor facturi fiscale
originale. Facturile fiscale care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta
imitaţie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul Campaniei, iar Organizatorul nu
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va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale care nu întrunesc toate condiţiile
prevazute în acest Regulament Oficial pentru a fi validate. Oricare încercare de falsificare va fi
pedepsita conform legislaţiei in vigoare.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1 Organizatorul campaniei va acorda premiile participantilor care au luat parte la Campanie, în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.2 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nici o modalitate în
disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul
castigatorului. Din momentul primirii premiului de către castigator şi al semnării pentru primirea
premiului, Organizatorul este liberat de orice obligaţie faţă de câştigător.
9.3 În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit condiţiile stipulate de
prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi
beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată
respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a
fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile
aferente suportate de Organizator în legătură cu acesta.
9.4 Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări
necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
10.1 Pentru a intra in posesia premiului, câştigătorii trebuie sa semneze pentru primirea acestuia si sa
furnizeze datele facturii fiscale (nume si prenume, număr si data factura fiscala).
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii
fiscale legate de premiile oferite, castigatorul premiilor fiind responsabil pentru plata impozitelor
aferente.
SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
12.1 Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă
majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o
continua.
12.2 Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea
campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru
perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
SECTIUNEA 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participantii la prezenta campanie se vor rezolva
pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanta
judecatoreasca romana competenta.
13.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea
adresă: S.C. Nestlé România S.R.L., cu sediul în Str. George Constantinescu nr, 3, intrarea A, et. 7,
Sector 2, Bucureşti, România, în termen de maxim două săptămâni de la data încheierii campaniei.
După această dată Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.
13.3. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile
de proprietate asupra facturilor fiscale. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine
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corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a
premiilor.
13.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
13.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de
premii prin oricare din mijloacele de la sectiunea 14.4.Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in
instanta a respectivelor persoane.
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
14.1 Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul
Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit oricărui solicitant, in magazinele participante, la Biroul de
Relaţii cu Clienţii, precum si la adresa S.C. Nestlé România S.R.L., Str. George Constantinescu nr, 3,
intrarea A, et. 7, Sector 2, Bucureşti, România, la Infoline 08008637853 (linie telefonica gratuita
accesibila din orice retea nationala fixa si mobila, intre orele 09:00 – 18:00, de luni pana vineri cu
exceptia sarbatorilor legale), la contact.nestle@ro.nestle.com,.
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