REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Vara reducerilor la piatra naturala”

Art. 1. Organizatorul campaniei:
Organizatorul campaniei promotionale intitulata “Vara reducerilor la piatra naturala” (denumita in continuare
“Promotie”) este TITAN MAR S.A., cu sediul in Sos de Centura nr 1bis, Chiajna, Ilfov, inregistrata in Registrul
Comerţului sub nr. J23/1846/2009, CUI RO6243289 reprezentata prin Beatrice Grama in calitate de Director
Comercial.

Art. 2. Durata promotiei.
Campania promotionala “Vara reducerilor la piatra naturala” se desfasoara in perioada 10 iulie – 31 august
2017, la sediul companiei TITAN MAR S.A. Ultima zi de participare la aceasta campanie este 31 august 2017,
orele 14:00, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.
Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. Produse participante la Promotie:
Art.3.1. Obiectul Promotiei il reprezinta oferta speciala de pret pentru produsele mentionate in Anexa 1, in
conditiile si termenii prevazuti in Art. 4.
Art.3.2. Produsele care fac obiectul campaniei sunt produse ce se afla in stoc la momentul derularii Promotiei.
Art.3.4. Promotia este valabila in limita stocurilor disponibile.
Art.3.5. Promotia nu se cumuleaza cu nicio alta oferta speciala, reducere sau campanii aflate in derulare la
momentul derularii prezentei Promotii.

Art.4. Beneficiari:
Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste urmatoarele
conditii cumulative:


lanseaza o comanda de achizitie a produselor cuprinse in Anexa 1 in perioada de Promotie;



achita contravaloarea comenzii 100% in avans in perioada prevazuta de promotie;



comenzile lansate si achitate se ridica in perioada promotiei,;



produsele aflate la promotie nu se sorteaza iar pretul afisat este cel de materie prima si nu se asigura
procesarea acestora;



achizitionarea produselor de tip MPR se face prin cumpararea intregii cantitati disponibile pe
stativ/palet;



suprafata minima pentru lansarea unei comenzi de material ce face obiectul acestei promotii este de
15 mp sau intreaga cantitate aflata pe stoc pentru stocurile mai mici de 25 mp.

Art.5. Conditii de participare:
Art.5.1. Prin participarea la Promotie, beneficiarul isi da acordul expres pentru cunoasterea, acceptarea fara
obiectii si respectarea prevederilor prezentului regulament oficial al acestei promotii si pentru participarea la
actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma acestei actiuni promotionale, fara alte obligatii sau plati din
partea organizatorului.
Art.5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, de a prelungi sau de a reduce perioada promotiei,
anuntand public orice modificare in acest sens.
Art.5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite in prezentul regulament in
perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice cu
cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
Art.5.4. Anexele sau actele aditionale la Regulamentul Oficial fac parte integranta din acesta.
Art.5.5. Regulamentul oficial de desfasurare a promotiei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in
showroomul TITAN MAR situat in Soseaua de Centura nr. 1 bis Chiajna, pe toată durata promoţiei. Detalii
despre prezenta promotie pot fi obţinute de asemenea telefonic la numerele 0372.159.920 sau prin e-mail pe
adresa vanzari@titanmar.ro.
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