
Regulament privind desfășurarea campaniei de vânzări promoționale 

"Oferta Speciala  -2%" 

  

Art.1. Organizarea campaniei 

Art.1.1. Campania de vanzari promotionale  este organizata de DCN EU RETAIL SRL cu sediul in 

Afumați , jud Ilfov, șoseaua Bucuresti-Urziceni, nr 16, pav. P7, stand A33, înmatriculata la Registrul 

Comerțului  sub numărul J23/60/2014, CUI RO32648575 (Societatea sau Organizatorul) 

Art.1.2. Regulamentul oficial al campaniei de vânzări promoționale este întocmit şi făcut public 

conform legislaţiei aplicabile din Romania. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre 

participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii   integrale   

a   acestora.   Prin   participarea   la   prezenta   Campanie, participantii vor fi considerati a fi citit, 

inteles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament. 

  

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Oferta speciala -2%" 

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară in perioada 08.02.2021-13.03.2021  inclusiv, in 

magazinele fizice ale Societatii si in magazinul online (site http://comenzi.dcneu.ro) in Romania. 

  

Art. 3. Produse participante la campanie 

Art.3.1  Campania promotionala este valabila pentru toate produsele comercializate de catre 

Societate, in limita stocului disponibil. 

  

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare 

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoana juridica client al Societatii care 

achizitioneaza de la Societate produse in cuantum egal cu sau mai mare de 2.000 lei (TVA inclus), in 

mod cumulat pe una sau mai multe facturi emise in aceeasi zi, in perioada campaniei mentionata la 

art. 2.2 (Participanti). 

Atentie: Campania este destinata exclusiv persoanelor juridice clienti ai Societatii! 

  

Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale 

Art.5.1. Participantii trebuie sa achizitioneze orice produse comercializate de catre Societate a 

caror valoare cu TVA, cumulata pe una sau mai multe facturi emise in aceeasi zi, este egala cu sau 

mare de 2.000 lei. Participantul va beneficia de o reducere de 2% din pretul afisat al produselor 

achizitionate, daca factura/le emisa/e in aceeasi zi de catre Societate catre respectivul client are/au 

o valoare cumulata egala cu sau mai mare de 2.000 lei. 

Art. 5.2 Promotia se aplica la emiterea facturii/lor prin mentionarea reducerii direct pe factura prin 

care se atinge/depaseste in ziua respectiva pragul valoric mentionat.  

Art. 5.3 Promotia se va aplica aferent fiecarei zile in care Participantul indeplineste conditiile pentru 

a primi reducerea, un Participant putand beneficia de promotie in diverse zile pe durata campaniei 

(faptul ca a beneficiat de promotie intr-o zi nu afecteaza dreptul Participantului de a beneficia de 

reducere si in alta zi pe durata Campaniei in care indeplineste din nou conditiile de participare). 

 

Art.6. Clauze speciale 

Art.6.1. Aceasta promotie se poate cumula cu alte promotii si reduceri practicate in aceeasi 

perioada cu prezenta campanie de catre Societate. 

Art. 6.2 În cazul în care participantul opteaza sa returneze (in masura in care acest lucru este permis 

de lege si/sau termenii vanzarii) organizatorului produse achiziţionate si indicate pe factura în baza 

http://comenzi.dcneu.ro/


cărora a primit reducerea de 2%, acesta poate pierde reducerea in cauza daca valoarea produselor 

achizitionate si nereturnate scade sub pragul de 2.000 lei, putand fi obligat de catre Societate la 

plata integrala a contravalorii produselor conform pretului intreg afisat al acestora.   

Art. 6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a efectua verificari cu privire la respectarea 

prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste corecta participare la Campania 

promotionala. Prin urmare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula reducerea acordata oricarui 

participant care nu respecta conditiile prezentului Regulament, da dovada de un comportament 

incorect sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 

  

Art.7. Taxe si impozite 

Art. 7.1 Fiecare parte este raspunzatoare de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 

prevederilor legale in vigoare.  

Art. 7.2. Prezenta campanie se refera la vânzările promoţionale cash and carry care pot avea loc în 

orice perioadă a anului care nu sunt efectuate în pierdere, se refera la produse disponibile vândute 

în mod curent, oferta fiind valabilă numai în limita stocului disponibil.  

  

Art.8 Litigii  

Art. 8.1 Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala 

se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

Art. 8.2 Orice eventuala contestatie sau reclamatie  legata  de  desfasurarea  Campaniei  poate fi 

formulata in scris de catre participanti si depusa personal sau expediata prin  posta/curier, in  

termen  de  5  zile  de  la  data  la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca evenimentul 

cauzator de prejudicii, dar in nicio situatie mai tarziu de 30 de zile de la momentul producerii 

evenimentului si de la data  incheierii campaniei promotionale, oricare intervine prima, pe adresa 

sediului social al Societatii mentionat la art. 1.1. 

  

Art.9 Intreruperea campaniei promotionale. Prelungirea campaniei 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 

desfasurarii acesteia, cu informarea clientilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare 

pe site-ul Societatii, semnalizare in magazine). 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata de desfasurare a Campaniei promotionale, cu 

informarea clientilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul Societatii, 

semnalizare in magazine). 

 

Art. 10 Limitarea raspunderii 

Art. 10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, 

abuz sau orice acte si fapte care ar putea afecta imaginea Societatii si/sau a Campaniei. 

Art. 10.2 Organizatorul nu este responsabil de intreruperea functionarii sau alte probleme ale 

canalului de participare la Campanie in cazul comenzilor online. 

Art. 10.3 Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea reducerii, 

precum si de plata oricaror daune si/sau pretentii de orice natura legate de reducerile acordate in 

baza prezentei Campanii.  

 

Art.11 Regulamentul campaniei promotionale 

Art. 11.1 Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga 



durata a Campaniei prin afisare pe site-ul http://comenzi.dcneu.ro si in magazinele Societatii (in 

timpul programului de lucru cu clientii). 

Art.11.2. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 

regulament in perioada desfasurarii campaniei, eventualele modificari intrand in vigoare in data la 

care acestea vor fi facute publice prin afisare pe site-ul http://comenzi.dcneu.ro si in magazinele 

Societatii. 

http://comenzi.dcneu.ro/
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