REGULAMENTUL CAMPANIEI
“Prinde oferta care te tine la inaltime”

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul campaniei “Prinde oferta care te tine la inaltime” (denumita in continuare „Campanie”) este
Tondach Romania S.R.L., cu sediul in Sibiu, str. Podului, nr. 127, Nr. ORC – J32/292/2004, RO15121906
(denumita in continuare “Organizatorul”).
Campania se desfasoara conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare
„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei
Campania este organizata prin intermediul site-ului www.tigla-ceramica.ro si se desfasoara pe teritoriul
Romaniei.
Campania se desfasoara in perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2019 si este activa in toata reteaua de
distribuitori autorizati Tondach Romania, care au contract de distributie valabil pentru anul 2019.
Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei
Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format
electronic, prin accesarea www.tigla-ceramica.ro, la sectiunea Regulament. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor prin afisarea
regulamentului nou pe site.
Art. 4 - Dreptul de participare
Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie persoanele fizice cetateni romani cu domiciliul stabil in
Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumite in continuare „Participantii”). Nu
pot participa la Campanie angajaţii Wienerberger si Tondach, colaboratorii implicati in dezvoltarea acestui
proiect si rudele de grad 1 ale acestora.
O persoana poate participa o singura data in cadrul acestei campanii.
Participari succesive sunt valide doar daca cumulativ sunt indeplinite cele trei conditii de mai jos:
1. E-voucherul anterior a fost deja folosit pentru achizitia de tigla ceramica Tondach, cantitate
minima produs Tondach conform prezentului regulament;
2. E-voucherul anterior a fost validat de catre Organizator;
3. E-voucherul nou generat este folosit pentru alt proiect decat cel aferent e-voucherului anterior si
intruneste conditiile referitoare la cantitate minima produs Tondach conform prezentului
regulament;
Tentativele de frauda identificate de Organizator vor duce la anularea e-voucherului promotional acordat,
posesorul e-voucherului fiind informat in acest sens de Organizator, fara nici o alta obligatie.

1

Art. 5 - Produse participante la campanie
Produsele participante la campanie sunt Tondach Figaro Deluxe, Tondach Bolero, Tondach Tango Plus,
Tondach Transilvania, Tondach Constant Eco, Tondach Solzi Clasic Sibiu, Tondach Cedonia, Tondach
Solzi cu taietura, Tondach Solzi cu falturi, Tondach Twist.
Obiectul campaniei il reprezinta posibilitatea de a utiliza e-voucher promotional, descarcat de pe
www.tigla-ceramica.ro in perioada promotionala, pentru achizitia de produse Tondach participante la
campanie si in baza caruia poate fi acordat cadoul de 3 role banda de ventilare coama aluminiu, de 280
mm (3x5ml/rola =15 ml).
In scopul menținerii unei baze de date a participanților la aceasta campanie si a oferirii de consultanta
tehnica, in baza interesului nostru legitim, prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
numele, prenumele, e-mail, telefon, localitate, judet si adresa.
Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor
de prelucrare de mai sus, cu respectarea cerintelor legale in vigoare.
Datele participantilor vor fi tratate ca fiind confidentiale. Acordul Participantilor poate fi retras in orice
moment printr-o solicitare scrisa la adresa office.romania@wienerberger.com. Legalitatea prelucrarii
datelor participantilor inainte de retragerea consimtamantului ramane neafectata. Pentru toate detaliile
referitoare la stocarea, prelucrarea si stergerea datelor, precum si drepturile participantilor, privind
utilizarea datelor personale, consultati Termeni si Conditii disponibili la adresa urmatoare
https://wienerberger.ro/termeni-si-conditii.
Gratuitatea constand in banda de ventilare coama x 3 role (3 x 5ml/rola =15 ml), de 280 mm, aluminiu se
poate acorda in baza prezentarii in forma fizica a e-voucherului (documentul printat) si a dovezii de
achizitie tigla ceramica Tondach pana la data de 30 noiembrie 2019 de la distribuitorii autorizati Tondach
Romania, conform cantitatilor minime/achizitie mentionate in tabelul de mai jos:

Gama produse Tondach
participante la campanie

Produse Tondach participante in
campanie

Cantitate minima de tigla
ceramica pentru care se
acorda gratuitatea
promotionala

Tondach Figaro Deluxe

2,000 buc

Tondach Bolero

1,500 buc

Tondach Tango Plus

1,500 buc

Tondach Transilvania

2,000 buc

Tondach Constant Eco

2,000 buc

Tondach Solzi Clasic Sibiu

5,000 buc

Tondach Solzi Cedonia

5,000 buc

Tondach Solzi cu taietura
semicirculara

5,000 buc

Tondach Solzi cu falturi

4,000 buc

Tondach Twist

1,500 buc

Tondach Design

Tondach Clasic

Tondach Traditional

Tondach Optim
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Campania se aplica produselor achizitionate de la partenerii distribuitori cu care Tondach Romania are
contract de distributie in anul 2019.

Art.6 - Modul de desfasurare a campaniei promotionale
Utilizatorii pot accesa www.tigla-ceramica.ro pentru consultarea regulamentului campaniei.
Utilizatorii interesati de obtinerea e-voucherului promotional isi pot completa datele solicitate si apoi dau
click pe butonul “CERE E-VOUCHER”. Ulterior vor primit pe adresa de e-mail completata e-voucher-ul
promotional.
Utilizatorii pot beneficia de cadoul promotional la achizitia de produse Tondach participante la campanie
pana la data de 30 noiembrie 2019, conform cantitatilor minime mentionate la Art. 5 a prezentului
regulament, prin prezentarea e-voucherului in forma fizica (documentul printat) la partenerii distribuitori
autorizati Tondach Romania in 2019.
O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei campanii daca sunt indeplinite
conditiile prevazute de prezentul regulament.
Art.7 - Valabilitate e-voucher promotional
Utilizatorii care au in posesie un e-voucher promotional obtinut in perioada campaniei 1 septembrie – 31
octombrie 2019 pe www.tigla-ceramica.ro pot utiliza e-voucherul promotional pentru achizitia de produse
Tondach participante la campanie (achizitie incepand cu data de 1 septembrie 2019) pana in data de 30
noiembrie 2019, la partenerii distribuitori autorizati Tondach Romania SRL in anul 2019.
Banda de ventilare coama 3 role x 5ml/rola =15 ml, 280 mm, de aluminiu se acorda gratuit in baza
prezentarii in forma fizica a e-voucherului (documentul printat) si a dovezii de achizitie tigla ceramica
Tondach cantitate minima conform tabelului din Art. 5 a prezentului regulament, pana la 30 noiembrie
2019.
Art.8 - Taxe și impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor ﬁnanciare, conform prevederilor
legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara in scopul stimularii vanzarilor.
Art.9 - Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participanii 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.10 - Intreruperea campaniei promotionale
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii
acesteia, cu informarea prealabila a beneficiarilor prin afisarea pe site.
Art. 11 – Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea
Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa de email
office.romania@wienerberger.com in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de finalizare a
campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.
Tondach Romania SRL
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