
 
 

 

 

S.C. NOARK Electric S.R.L. 
Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5 
050881 Bucuresti 
www.noark-electric.ro 

 
 

Nr. Reg. Com: J40/13421/2011, CUI: 29327095, CITIBANK Romania, Cont IBAN: RO17CITI0000000724460003 
 
 

 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

“Noark premiază magazinele partenere” 
 
 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 
1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “Noark premiază magazinele partenere!” (numită în cele ce 
urmează “Campania”) este NOARK ELECTRIC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bd. Tudor 
Vladimirescu 45, etaj 5, cod postal 050881, Bucuresti, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/13421/2011, având Cod Unic de Inregistrare 29327095 („Organizatorul” sau „ NOARK 
ELECTRIC”).  
 
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare 
“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii (denumiți „Participanți” sau „Clienți”). Prezentul 
regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată prin accesarea site-ului: www.noark-
electric.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul 
de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a 
participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore înainte 
de intrarea în vigoare a acesteia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi 
cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul de mai sus, intrând în 
vigoare la 24 de ore după afișarea acestora. 
 
 
SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI  
 
2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, cu modificările ulterioare.  
 
2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 01.09.2022, 00 :00 – 15.11.2022, 23 :59, inclusiv. 
 
2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară în rețeaua distribuitorilor autorizați aflați în relații contractuale 
valabile cu NOARK ELECTRIC, deschise pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament („Distribuitorii Autorizați” sau „Participanții”). 
 
2.4. Prezenta Campanie este organizată strict pe teritoriul României.  
 
 
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
3.1. La această Campanie pot participa toate magazinele partenere ale distribuitorilor autorizați Noark care 
îndeplinesc condițiile de participare din art. 3.2. de mai jos. 
 
3.2. În vederea participării la prezenta Campanie, Participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 
(i) la această Campanie pot participa toate magazinele partenere ale distribuitorilor autorizați Noark; 
(ii) au acceptat și cunosc, integral, ȋn mod expres şi neechivoc, prezentul Regulament; 
(iii) au în portofoliu produse NOARK ELECTRIC care fac obiectul prezentei Campanii, astfel cum acestea 
sunt detaliate în Secțiunea 5 de mai jos („Produsele Campaniei”). 
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SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI  
 
I. Desfăşurarea Campaniei. Premiile. 
 
4.1. Fiecare Participant care, pe perioada de defășurare a Campaniei realizează achizitii în valoare de 
minimum 3.000 RON aferente Produselor Campaniei, beneficiază de următoarele premii: 
 
Vouchere în cuantum de 2.5% din valoarea achizitiilor realizate pe perioada Campaniei, la oricare 
dintre distribuitorii autorizati, după cum urmează: 
 

Valoarea vânzărilor pe perioada Campaniei Premiu 
între 3.000 RON și 5.999 RON Voucher EMAG 
între 6.000 RON și 8.999 RON Voucher EMAG 
între 9.000 RON și 14.999 RON Voucher EMAG 
peste 15.000 RON Voucher EMAG 

 
II. Acordarea și colectarea Premiilor  
 
4.2. În vederea acordării Premiului, vor fi luate în calcul suma facturilor / produselor Noark, la prețul de vânzare 
fără TVA al distribuitorului autorizat Noark, achiziționate de fiecare magazin participant.  
 
4.3. În vederea acordării Premiului, Participanții vor transmite, de o manieră agregată, către NOARK 
ELECTRIC, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei doar următoarele informații: denumirea 
Produsului/Produselor Campaniei și valorile totale ale vânzărilor pentru Produsul/ Produsele Campaniei (fără 
TVA).  
 
Toate analizele, facturile și documentele justificative care vor fi furnizate de către Participanți Organizatorului 
vor fi confidențializate de așa manieră încât să fie identificabile doar informațiile sus-menționate.  
 
În niciun caz, nu vor fi transmise către și/sau solicitate de către Organizator informații sensibile din punct de 
vedere concurențial privind activitatea desfășurată de către Participanți, precum, inclusiv, dar fără a se 
limita la: prețurile individuale aplicabile Produselor Campaniei, clienții individuali sau listele de clienți către 
care acestea au fost vândute, numărul și volumul Produselor Campaniei care au făcut obiectul vânzărilor 
fiecărui Participant etc.  
 
4.4. Premiul se va acorda la finalul celor 2 luni de Campanie, în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea 
rezultatelor, Organizatorul informând, pe e-mail/telefonic, fiecare Participant care a câștigat Premiul, cu privire 
la aceasta și oferind/solicitând detaliile necesare în vederea ridicării/transmiterii Premiilor. 
 
Premiile se vor transmite Participanților câștigători, în format fizic/pe e-mail, la detaliile de contact transmise 
de aceștia, ca răspuns la informarea sus-menționată, fiind încheiat proces-verbal de predare-primire de către 
reprezentanții Organizatorului și ai Participanților câștigători. 
 
4.5. Fiecare Participant poate câștiga 1 singur Premiu, în funcție de valoarea vânzărilor realizate în condițiile 
prezentului Regulament.  
 
III. Valabilitatea Premiilor 
 
4.6. Premiile vor fi valabile până la data înscrisă pe fiecare dintre acestea, Organizatorul neasumându-și nicio 
răspundere față de Participanții câștigători pentru neutilizarea de către aceștia a Premiilor în termenul lor de 
valabilitate.  
 
SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE  
5.1. Produsele NOARK ELECTRIC incluse în Campanie sunt toate produsele NOARK ELECTRIC din lista de 

http://www.noark-electric.ro/


 
 

 

 

S.C. NOARK Electric S.R.L. 
Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5 
050881 Bucuresti 
www.noark-electric.ro 

 
 

Nr. Reg. Com: J40/13421/2011, CUI: 29327095, CITIBANK Romania, Cont IBAN: RO17CITI0000000724460003 
 
 

produse oficială disponibilă la adresa: 
 
https://www.noark-electric.ro/ro/documentatie-software?types=pricelist 
 
5.2. Produsele NOARK ELECTRIC incluse în Campanie vor putea fi achiziționate în cadrul punctelor de 
vanzare ale Distribuitorilor Autorizati. 
 
5.7. Nu se iau în calcul la acordarea Premiilor vânzările invalidate de către Organizator. 
 
5.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare facturi modificate (cu excepția confidențializării 
datelor senibile din punct de vedere concurențial), lipite, deformate, deteriorate sau cu privire la care are 
suspiciuni că ar fi contrafăcute.  
 
 
SECȚIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI  
 
6.1. Imposibilitatea Participanților de a intra în posesia Produselor Campaniei sau Premiilor, din motive 
independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.  
 
 
SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ  
 
7.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definită conform Codului Civil - împiedică sau întârzie total sau parţial 
executarea obligaţiilor sale conform acestui Regulament. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat 
să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia 
cazului de forţă majoră.  
 
7.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce 
constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, 
de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Campaniei.  
 
7.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în 
baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situaţie tuturor 
Participanților şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.  
 
 
SECȚIUNEA 8. ERORI ALE MATERIALELOR PROMOȚIONALE 
 
În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezentul Regulament, 
prevederile prezentului Regulament vor prevala.  
 
 
SECȚIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
9.1. În cazul în care, pe parcursul Campaniei, Participanții funizează NOARK ELECTRIC, date cu caracter 
personal, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR”). 
 
9.2. În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate 
de către NOARK ELECTRIC (cu datele de identificare și de contact detaliate la art. 1.1), în calitate de 
Organizator al Campaniei, doar în vederea:  
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 Desfăsurării Campaniei; 
 Contactării Participanților pentru comunicarea câștigării Premiilor; 
 Alocării/Predării Premiilor; 
 Îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile ale NOARK ELECTRIC. 

 
9.3. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi supuse și Politicii de Confidențialitate ale 
NOARK ELECTRIC (https://www.noark-electric.ro/ro/politica_de_confidentialitate_si_cookies). 
 
9.4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor prelucrării 
sunt, dupa caz: datele de identificare ale reprezenților legali/convenționali ai Participanților, numele și 
prenumele persoanelor de contact, numar de telefon, adresa de e-mail.  
 
9.5. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în scopul derulării Campaniei este interesul legitim 
al Organizatorului de a stimula achiziția, respectiv vânzarea de produse NOARK ELECTRIC pe piață.  
 
9.6. Destinatarii datelor cu caracter personal - Datele personale menționate vor fi dezvăluite, conform nevoii 
de a cunoaște, către prestatori de servicii utilizați de Organizator în desfășurarea prezentei Campanii și, după 
caz, către ANAF, din perspectiva obligațiilor fiscale ce cad în sarcina Organizatorului în ceea ce privește 
Campania. 
 
9.7. Datele cu caracter personale ale Participanților vor fi stocate pentru o durată de 2 ani de la data finalizării 
Campaniei. 
 
9.8. NOARK ELECTRIC garantează Participanților posibilitatea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de 
Regulamentul GDPR. 
 
 
SECȚIUNEA 10. LITIGII ȘI RECLAMAȚII  
 
10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă.  
 
10. 2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: 
NOARK ELECTRIC S.R.L., Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, 050881 Bucuresti, sau la adresa de e-mail: 
roxana.stingaciu@noark-electric.com, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) 
zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare 
nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei.  
 
10.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în caz de tentativă de 
fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 
Campanii, inclusiv să solicite situații agregate ale vânzărilor zilnice/săptămânale/periodice, în conformitate cu 
prevederile art. 4.3. de mai sus și respectarea regulilor de dreptul concurenței. 
 
 
NOARK ELECTRIC S.R.L. 
 
Prin reprezentant legal,  
 
EUGEN TOMA 
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