Nr inregistrare: 868 / 15.11.2016
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „CUMPERI CERESIT SI
PRIMESTI BENEFICII” 2016/2017

1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „CUMPERI CERESIT SI PRIMESTI
BENEFICII” (denumita in continuare „Campania” sau „Campania Promotionala”) este
City Promotions SRL ("Organizatorul"), cu sediul in Str Mihnea Voda nr 6, sector 4,
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/587/2001, CUI RO 13893101,
fiind operator de date cu caracter personal nr. 12218
1.2. Campania va fi organizata in numele si pentru S.C Henkel Romania S.R.L. ( denumit in
continuare „Henkel Romania”, cu sediul in Strada Ionita Vornicul nr 1-7, sector 2,
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8235/1999 avand CUI RO
12177830, inregistrata ca operator de date cu caracter personal sub nr. 7837.
1.3. Decizia de derulare a „Campaniei” conform regulilor din prezentul regulament oficial
(denumit în continuare „Regulament”), este finală şi obligatorie pentru participanţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba „Regulamentul” prin
întocmirea de acte adiţionale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după
comunicarea publica a acestora. Campania se va desfasura in perioada 15 Noiembrie 2016
– 15 Martie 2017.

2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul
Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
3.1. In conformitate cu prevederile art.50 din O.G.99/2000, Regulamentul Oficial este
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.partenerceresit.ro sau printr-o
solicitare scrisa catre SC CITY PROMOTIONS SRL la urmatoarea adresa: Str Mihnea
Voda nr 6, sector 4, Bucuresti.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, prin intocmirea
unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai
dupa ce au fost facute publice, prin aceeasi modalitate prin care a fost facuta informarea
initiala.

4. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
4.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele enumerate in Anexa nr.1.
4.2. Campania va fi lansata la data de 15.11.2016 si se va desfasura in intervalul 15.11.2016 –
15.03.2017 inclusiv, in locaţiile enumerate in Anexa nr 1.
4.3. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii
acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial printr-un act aditional
si de a anunta acest lucru public, pe site-ul www.partenerceresit.ro .

5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de cel putin 18 ani
impliniti la data inscrierii in campanie, cetateni romani, cu domiciul sau resedinta, chiar
temporara, in Romania, care si-au creat un cont de utilizator pe site-ul
www.partenerceresit.ro sau care s-au inscris pe platforma de loializare Ceresit direct in
magazinele participante.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
b) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
c) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii / angajatii in
leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt
alocati acesti angajati
d) prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza
Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor
Participante;
e) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in
Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani
f) Premiile nu se pot oferi minorilor (persoanelor care nu au vârsta legală de 18 ani pentru
a putea achiziţiona alcool), chiar dacă părinţii îşi dau acordul.
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii
sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul
Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de
a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor
cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se
soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in
scris cu privire la aceasta decizie.
5.5. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

6. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI
6.1. Fiecare participant la Campanie care isi creeaza si valideaza un cont de utilizator pe siteul www.partenerceresit.ro va primi la adresa de domiciliu un premiu constand in 15
vouchere in valoare de 10 lei fiecare, tva inclus. Vor primi aceste vouchere si participantii
la Campania SuperMeserias Ceresit, care au ales sa isi valorifice punctele in magazinele
partenere si care au primit un card de loializare Ceresit. Valoarea voucherelor este fictiva,
aceste vouchere nu au o valoare reala de piata si nu pot fi schimbate in contra sumei de 10
lei, tva inclus.
6.2. Fiecare voucher este nominal si nu se poate transmite altor persoane.
6.3. Fiecare voucher are o valoare de 10 lei, tva inclus..
6.4. Participantul poate folosi voucher-ul numai pentru cumparaturi de produse Ceresit in
valoare de minim 50 lei, tva inclus.

6.5. Participantul poate folosi un singur voucher / zi si doar in magazinul ales la inscriere de
catre participant.
6.6. In momentul prezentarii in magazin pentru cumparaturi de produse Ceresit, participantul
este obligat sa prezinte si inmaneze personalului magazinului voucherul. Participantul, cu
ajutorul personalului magazinului, va scana si va valida voucherul pe tableta Ceresit.
6.7. Voucherele pot fi folosite pana la data de 15 Martie 2017.
6.8. Participantul se duce in magazinul ales de catre el si se logheaza in aplicatie.
6.9. Participantul scaneaza unul dintre voucherele primite si, pentru cumparaturi de produse
Ceresit in valoare de minim 50 lei, tva inclus, i se va oferi pe baza prezentarii voucherului
o reducere de 10 lei din valoarea de achizitie.
6.10. Participantul se obliga sa introduca pe site-ul www.partenerceresit.ro informatiile
bonului ( nr, data, suma totala, suma produse Ceresit ) in baza caruia s-a folosit voucherul,
iar angajatul din magazin il valideaza.
6.11. Un participant la Campanie are dreptul sa acceseze maxim 15 vouchere pe perioada
desfasurarii Campaniei.
6.12. Valoarea cumulata a tuturor voucherelor va fi calculata la final, in functie de numarul
si valoarea voucherelor care vor fi consumate de participanti pana la finalul Campaniei.
6.13. Participantii in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in
bani a voucherelor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea
parametrilor / caracteristicile voucherelor.
6.14. Magazinele au obligatia sa faca dovada, la cererea Organizatorului sau a companiei
«Henkel Romania«, a bonurilor cu achizitia produselor Ceresit, pentru care s-au valorificat
voucherele.

7. TAXE SI IMPOZITE
7.1. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a
altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la
sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii,sub forma de tichete cadou
impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa
il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.
7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea,
fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
8.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii sunt datele de identificare
si contact ale persoanelor juridice si ale reprezentantilor legali ai acestora (respectiv ale
personalului de contact din magazine). Aceste date sunt prelucrate in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare (Legea 677/2001) si exclusiv in scopul desfasurarii activitatii
profesionale si de protocol, in vederea mentinerii unei evidente a datelor de contact ale
Partenerilor si respectiv in vederea acordarii premiilor in cadrul prezentei Campanii.
8.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia
companiilor implicate in organizarea promotiei.

9. FORTA MAJORA
9.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel
incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat
acestui proiect.
9.2. Situatiilor avute in vedere de catre art. 9 le sunt asimilate si actele de putere publica ale
unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente

9.3. In situatiile avute in vedere la art. 9, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre
Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu
titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a campaniei
urmeaza a fi adusa la cunostiinta publica pe site-ul www.partenerceresit.ro

10. LITIGIILE SI LEGEA APLICATA
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de-o parte, si participanti, pe de
alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11. ALTELE
11.1. Prin inscrierea la aceasta campanie participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor
castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri
publicitare, fara alte obligatii sau plati.
11.2. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a
respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de
a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului respectiv, fara ca
Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului participant. In cazul in
care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat,
respectivul castigator va restitui Organizatorului premiul / valoarea premiului si
cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
11.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul
acestei Campanii
11.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va putea fi implicat in nicio
modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Din momentul
predarii premiilor in baza unui process verbal de predare-primire, Organizatorul este
eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
11.5. In cazul in care persoana fizica autorizata, persoana care face parte dintr-o asociatie
familiala autorizata sau reprezentantul persoanei juridice castigatoare se afla in
imposibilitate fizica de a se deplasa la magazinul participant, pentru ridicarea
premiului/premiilor, predarea acestuia/acestora se poate face catre o persoana
imputernicita (mandatata) in acest sens de catre castigator. Este exclusa orice forma de
raspundere a Organizatorului decurgand din acordarea si inmanarea premiului
reprezentantilor castigatorului care fac dovada calitatii lor, precum si din neacordarea,
neinmanarea premiului reprezentantului care nu poate face dovada calitatii sale.

12. RASPUNDERE
12.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si
se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand
raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
12.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul
de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea

Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.
12.3. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
12.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a) sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;

b) nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa
momentul preluarii lor de catre castigator;
c) sunt exonerate de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite
de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora,
indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari
corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse
patrimoniilor;
d) nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre
castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

ANEXA NR 1 – MAGAZINE PARTICIPANTE
REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE
„MESERIASUL CERESIT 2017”
Magazin

Oras

Adresa

ABSDecor

Deva

Str. Mihai Eminescu, nr 85

Agroliv

Turda

Str. Stefan Cel Mare, nr. 42

Alfa-Com

Baia Mare

Str. Nisiparilor, nr 62

Compact

Sfantu Gheorghe

Str. Lunca Oltului, nr. 26-28

Dennver Comimpex

Cluj-Napoca

Str. Campului, nr 84-86

Deocon

Medias

Str. Nisipului, nr. 2

Fely Construct Forever SRL

Hunedoara

Str. Mihai Viteazul, nr 6

Instant International

Simeria

Str. 1 Decembrie, nr 29

Macon

Viisoara

Str. Principala, nr. 255

Multicom

Zalau

B-dul. Mihai Viteazu, nr. 58C

Nordenlor Prod Comimpex

Reghin

Str. Gurghiului, nr. 63

Surub Trade

Targu Mures

Str. Gheorghe Doja, nr. 145A

Vasion

Bacau

Str. Bradului, nr. 51

Timara

Baia Mare

B-dul. Bucuresti, nr. 106

Antonio Construct 2004

Cernica

Str. Decebal, nr. 102

Cuasar Impex

Buc - Sector 6

Str. Valea Cascadelor, nr. 18

Evans 93

Sinaia

Calea Moroieni, nr. 33

Mihaela Comart

Buzau

Str. Mica, nr. 25

Miteli Com SRL

Filiasi

Str. Unirii, nr. 2

Noua Tei

Ramnicu Sarat

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

Oyl Company

Slobozia

Sos. Amara, nr. 10

Palas

Fratesti

Str. Bucuresti, nr. 127

Pelind

Campulung

Str. Negru Voda, nr. 65

Magazin

Oras

Adresa

Somes

Buc - Sector 3

Str. Calarasilor, nr. 143

Steelinstal

Buc - Sector 3

Sos. Mihai Bravu, nr. 562

Podtec

Tecuci

Str. Cuza Voda, nr. 28

Vdt Construct Impex

Constanta

Str.Cumpenei, nr. 27B

Coloana Prodcom

Vatra Dornei

Str. 22 Decembrie, nr. 22A

Aprex Auto

Moinesti

Str. Atelierelor, nr. 10

Avcon Store

Poiana Largului

Str. Principala

Elnius (Razius Trade)

Targu Neamt

Str. Zorilor, nr. 3

Metcon

Adjud

Str. Nicolae Balcescu, nr. 4

Endles

Sanmartin

Str. Constantin Brancusi, nr. 1

Conrep

Brasov

Bld. Grivitei, nr. 50A

Orizont

Sighetul Marmatiei

Str. Plevnei, nr. 3

Sipex Company

Bucuresti

B-dul. Timisoara, nr. 100

Sipex Company

Cluj-Napoca

Str.Traian Vuia, nr. 206

Sipex Company

Pielesti

Loc. Carcea, Calea Bucuresti, nr. 4

Sipex Company

Falticeni

Str. Dupa Viriti III, nr. 2

Sipex Company

Focsani

Calea Munteniei, nr. 83

Sipex Company

Iasi

Bld. Chimiei, nr. 12

Sipex Company

Izvoare

Com. Dumbrava Rosie,str.Serei, nr. 7

Sipex Company

Aricestii Rahtivani

Sat Aricestii Rahtivani, nr. 1, Parcul
Industrial Crângul lui Bot, DN 72, Km. 8

