
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 

Art. 1 – Organizatorul Campaniei 

 
Organizatorul Campaniei „Intra in cursa pentru 3% !” este Consolight Com S.R.L., Bucuresti, 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 1G, etaj 3, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: 

J40/9610/1996, Cod Identificare Fiscala: RO 8984971, denumita in continuare "Organizatorul". 

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, fiind obligatoriu 

pentru toți Participanții.  

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării 

Campaniei, având obligația de a anunța publicul in mod oficial, in aceeași maniera in care a fost 

făcută si informarea inițială.  

Astfel de modificări vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării lor in vigoare. 

 

Art. 2 – Durata Campaniei 
 

Campania „Intra in cursa pentru 3% !” se va desfășura in perioada 12.10.2020 – 23.12.2020, ora 

16:00, pe teritoriul României. 

 

Art. 3 – Participanți si Produse Participante 
 

Campania se adresează persoanelor juridice, clienți  Consolight, cu sediul social in Romania, 

care accepta termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial si își exprima acordul in 

privința acestora. 

Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 

prezentului Regulament Oficial. 

Campania are rolul de a stimula vânzarea produselor aflate in stocurile clientilor parteneri, astfel 

încât noi produse sa fie achiziționate de la Consolight Com SRL. 

La prezenta campanie promoțională vor participa toate produsele comandate și facturate in 

perioada campaniei, care fac parte din oferta Consolight Com SRL, cu exceptia cablurilor si a 

proiectelor speciale. 

 

Art. 4 – Mecanismul campaniei 
 

Participarea la campanie se face in mod voluntar prin înregistrare, pe baza completării unui 

formular de înscriere in perioada 12.10.2020 - 30.10.2020. 

 

Formularul va conține următoarele date: 

Nume companie / Nume Prenume persoana participanta/ telefon/ adresa de mail 

 

Valoarea comenzilor realizate se va calcula prin insumarea comenzilor fara TVA, plasate si 

facturate in perioada 12.10.2020 – 23.12.2020, pentru produse participante la campanie conform 

cu art. 3. 

Colectarea informațiilor respective se va face la sfârșitul Campaniei. 



 

 

 

Premiile Campaniei si Acordarea Acestora 
 

In cadrul promoției se vor acorda materiale promotionale in cuantum de 3% din valoarea 

comenzilor realizate, fara TVA, cu conditia necesara de a atinge pragul minim de comenzi 

angajat. 

 

Premiile vor fi acordate câștigătorilor in perioada 15.02.2021-15.03.2021. 

Nu se pot acorda contravaloarea in bani sau alte produse, a premiilor câștigate in cadrul prezentei 

Campanii. 

 

Detalii premii  

• In cadrul companiei se vor acorda produse promotionale (la alegere dintre: Hanorac, 

Geaca, Salopeta sau Unelete de lucru Hogert ) in valoare de 3% din valoarea comenzilor 

realizate, cu conditia necesara de a atinge pragul minim de vanzari angajat. 

• Premiile vor fi acordate câștigătorilor in perioada 15.02.2021-15.03.2021. 

• Nu se pot acorda contravaloarea in bani sau alte produse, a premiului câștigat in cadrul 

prezentei Campanii 

• Câștigătorul care si-a indeplinit pragul de vanzari angajat la inceputul campaniei isi poate 

alege premii din categoriile: Hanorac, Geaca, Salopeta sau Unelete de lucru Hogert. 

• Castigatorul isi poate alege premii din categoriile mentionate in valoare de 3% din 

targetul realizat. 

• Castigatorul trebuie sa comunice reprezentantului de vanzari Consolight pana pe 

15.01.2021 premiile alese,luand in calcul valorile: Vesta – 17 euro/bucata , Geaca – 20 

euro/bucata, Salopeta – 13 euro/bucata sau Unelete de lucru Hogert - 65 euro. 

• Premiile se predau in baza unui proces verbal intre Consolight si reprezentantul clientului 

partener. 

 

Art. 5 – Condiții de validare a câștigătorilor campaniei 
Câștigătorii vor fi validați daca îndeplinesc simultan următoarele condiții: 

• Valoarea achizițiilor sa atinga pragul minim comunicat pentru fiecare partener de 

responsabilul Consolight. 

• Completează formularul de înscriere in perioada 12.10.2020 - 30.10.2020. 

 

Art. 6 – Prelucrarea si protecția datelor personale  
Prin participarea la prezenta campanie promoțională, persoanele fizice care își înregistrează 

datele personale în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale participante la campanie 

își dau în mod expres consimțământul ca datele comunicate conform secțiunii de acordare a 

premiilor, să fie procesate și incluse în baza de date a Organizatorului în vederea validării, 

atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului prezentei campanii. 

 

Următoarele date cu caracter personal vor fi colectate în vederea alocării punctelor premiu: 

numele și prenumele persoanelor care semnează procesul verbal de predare-primire a premiilor, 



 

 

adresa de e-mail și funcțiile pe care le dețin în cadrul societăților comerciale participante la 

campanie. 

 

Datele menționate mai sus nu vor fi făcute publice de către Organizator, ele fiind necesare doar 

pentru înregistrarea câștigătorilor campaniei, informarea acestora prin e-mail cu privire la 

desfășurarea Campaniei și livrarea premiilor câștigătorilor. 

 

Tuturor participanților la campania promoțională, le sunt garantate drepturile in conformitate cu 

Legea 677/2001 cu modificările ulterioare, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

 

La cererea oricărui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricăruia dintre drepturile 

prevăzute de legea 677/2001 cu modificările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, 

participanții la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Consolight Com S.R.L. cu sediul 

social in Bucuresti, Str Pârgarilor, Nr 11, Sector 2, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: 

J40/9610/1996, Cod Identificare Fiscala: RO 8984971, o cerere întocmită în formă scrisă, datată 

și semnată. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor) 

 

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: 

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Sector 3, Bucuresti sau  marketing@consolight.ro in termen 

de 48 de ore de la data încetării campaniei. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in 

considerare nicio contestație, iar reclamația va fi declarata nula. 

 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament. 

 

 

Art. 6 - Litigii  
Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva 

pe cale amiabila. 

 

Consolight Com S.R.L.  
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