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REGULAMENTUL OFICIAL 

 

 
 
SECTIUNEA 1.          ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 
Campania “Nobil ia te premiaza cu produse elevetiene OURSSON " este organizata 
de Oursson Appliance SRL, societate comercială română, cu sediul social în Brașov, Str. Avram 
Iancu, Nr. 48A, Sc. B, Ap. 16, România, înmatriculată la Registrul Comerțului Brasov sub numărul 
J8/1350/2014, cont nr. RO77MIRO0000317573030701 deschis la Procredit Bank SA, Cod Unic de 
Înregistrare RO33629270, denumită în continuare ORGANIZATOR. 

 
Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al 
Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). 

 
Participantii la campanie sunt magazinele de mobila NOBILIA, apartinand partenerului nostru: SC 

AUTO TUNNING. persoană juridică română, cu sediul în com Racu, str. Principala, nr.336  
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J19/892/2007, având cod unic de înregistrare 
22471939, atribut fiscal RO şi cont bancar deschis la BCR , cod IBAN 
RO74RNCB0152092264280001, reprezentată prin dl. .ISTVAN ANTAL, Administrator – 
denumita in continuare Cumparator, 

 

 
 
Definiții: 

 
1.  Client - persoană fizică sau juridică care achizitioneaza (en-gros) sau cu amănuntul (en- 
detail) produsele participante in regulament de la unul dintre distribuitorii cu care 
Organizatorul are contract comercial sau poate deschide pe perioada concursului. 

 

 
 

2.  Vanzare – produsele in promotie vandute de catre distributori 
 
SECTIUNEA 2.                      ZONA DE DESFĂȘURARE A 
CAMPANIEI 

 
Campania este organizată și se desfășoară la nivel național și este adresată clientului 
f inal,cumparatorului de mobila Nobilia din magazinele participante. 

 
SECTIUNEA 3.                      DURATA 
CAMPANIEI 

 
Campania va fi lansată la data de 01.10.2016-31.12.2016 cu posibilitatea de prelungire. 
Prelungirea Campaniei se va notifica înainte de începerea unei noi durate. 
Campania se poate încheia prin simpla notificare trimisă de către Organizator înainte de data 
încheierii campaniei. 
Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

 
 
SECTIUNEA 4.                      MECANISMUL CAMPANIEI 

 
La achizitia unu mobilier din magazinele participante, clientul va fi recompensat dupa cum urmeaza: 



1.Achizitia de mobilier pana in 2.000 euro + TVA clientul va primi un handblender 
HB6070/RD cadou  

2.Achizitia de mobilier intre 2.000 – 5.000 euro + TVA clientul va primi un storcator JM7002 
/RDcadou  

3.Achizitia de mobilier peste 5.000 euro va primi un espressor AM6244/RD cadou 

 

 
 

 
 
Mecanism de acordare a cadoului: 
 
Pe baza copiei dupa factura fiscala 
 
 

 

 
 

SECTIUNEA 5.                      PROTECȚIA DATELOR 
PERSONALE 

 

 
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor 
personale stocate pe durata Campaniei (nume, prenume, adresa, telefon). Ca atare, Organizatorul 
se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la 
prezenta  Campanie  și  să  le  utilizeze  conform  prezentului  Regulament  Oficial și  legislației  în 
vigoare. 

 
Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele 
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție 
asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
(art.17) si dreptul de a se adresa justiției (art.18). 

 

 
 
SECTIUNEA 6.            ÎNCETAREA 
CAMPANIEI 

Prezenta Campanie se desfășoară între 01.10.2016-31.12.2016, cu posibilitatea de prelungire. 

Campania se poate încheia prin simpla notificare trimisă de către Organizator înainte de data 
încheierii campaniei. 
 

SECTIUNEA 7.          LITIGII 
 
 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe 
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente. 

 

 
SECTIUNEA 8.            REGULAMENTUL OFICIAL 

 
Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 
tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile din România. 
 
SECTIUNEA 9.            DATE DE CONTACT 
 
e-mail:  raluca.vararu@oursson.ro 
telefon: 0773 750 464 
 



Director General 
Adi Malai 

 


