
REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE

PROMOŢIONALĂ OURSSON

“3 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATELE
OURSSON"

                                                             01 Aprilie 2018 – 31 Iulie 2018

1.           O      r  g      a  n      i  z      a  to      r  u      l     c      a  mp      a  n      i  e      i:  

Campania promoţională “3 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru aparatele  Oursson”

(denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoţională") este organizată de OURSSON

APPLIANCE S.R.L.   cu sediul social în Brașov, str. Branduselor  nr. 68-70 etaj 1, înregistrată la

Registrul Comerţului sub nr. J08/1350/2014, CIF RO33629270, reprezentată prin dl Ghenadie Malai în

calitate de director general, denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din

România prin publicare pe site-ul  w      w  w  .oursson.ro    fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant. 

Campania se desfăşoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării

Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul ww  w  .      oursson.ro   .

2.           P  a      r  t      ici  p      a  n  ţ      i:  

La campania promoţională “3 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru  aparatele Oursson” are

dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul

stabil în România sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă

termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi").

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă

acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi

neechivocă a prezentului Regulament.

3.          D  u      r  a  t      a ca  mp      a      n      i  e      i   

Campania promoţională “3 ani garanţie fără costuri suplimentare pentru  aparatele  Oursson” se va

desfăşura în perioada 01  Aprilie  2018 –  31  Iulie  2018, în magazinele  S.C.  SAT-AN  S.R.L. care

comercializează produse electrocasnice Oursson. Lista de magazine ale distribuitorului se regaseste pe

site-ul www.magazinieftin.ro.

Orice achiziţie făcută înainte şi după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la

acordarea garanţiei suplimentare.

Clienţii beneficiază de garanţia extinsă pe baza facturii emise în perioada 
0 1  Aprilie 2018 – 01 Iulie 2018. Orice revendicare a garanţiei extinse după această dată nu va fi luată în
considerare de către Organizator.

4.          A  ri      a         d      e   d      es  f      ă  ş  u      r  a  r      e a         Ca  mp      a  n      i      ei   
Prezenta Campaniei se desfăşoară pe teritoriul României
in toate magazinele S.C. SAT – AN S.R.L.

https://www.magazinieftin.ro/


5.           D  r      e  p      t     d      e     p      a      r  t      ici  p      a      r  e:  

O persoană poate achiziţiona mai multe produse participante la promoţie, fără limită de număr de produse
şi de participări.

6.          P      r  odu      se         p      a  r  t      ici  p      a  nt      e:     

În această promoţie sunt eligibile aparatele electrocasnice Oursson:

JM 7002, MP 5005, MO 2305, MO 3020, MO 3030, BM 0801, 20MWS-715M, 20MWG-736S

7.           M      ec  a      n  i  s      mu      l     c  a      m  p      a  n      iei   p  r      omo      ţi  on      a  l      e:  

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de Participant a unuia sau a mai

multor produse marca Oursson din categoria produselor participante în perioada 

01 Aprilie 2018 –  31 Iulie 2018 menţionate pe site-ul  ww  w  .  oursson.ro       .

Participanţii beneficiază de extragaranţie pe baza facturii de achiziţie în perioada 

01 Aprilie 2018 –  31 Iulie 2018.

Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale)

care să probeze îndeplinirea de catre Participant a condiţiilor de participare la Campania “3 ani garanţie

fără costuri suplimentare pentru aparatele Oursson” și de obţinere a garanţiei extinse. Neprezentarea

acestor documente în condiţii satisfacătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a

primi garanţie extinsă.

8.            C  ond      i  ţ      ii         d      e     vali  d      a      r  e:  

Pentru ca Organizatorul să acorde garanţia extinsă pentru produsul achiziţionat, cumpărătorul 

trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

A.   Să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute la art. 2.

B.   Să achiziţioneze un aparat Oursson, în perioada campaniei din magazinele distribuitorilor 

conform celor specificate la art 3 -7.

C.   Produsul Oursson, pentru care se acordă garanţía extinsă să fie  utilizat exclusiv în  scopuri
casnice.

Perioada de garanţíe extinsă nu este valabilă în cazul utilizării respectivului produs în scopuri 

profesionale în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menţionat în certificatul 

de garanţie.

Nu se va acorda garanţia extinsă dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de mai sus.

9.          L      i  t      i  g      i      i   

Eventualele litigii apărute intre Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale

amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti

române competente.



10. Re  gu      l  a      m      e  ntu      l     p      r  omo      ţ      iei  

Prin participarea la promoţia “3  ani  garanţie  fără  costuri  suplimentare  pentru  aparatele Oursson”

participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze  tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor

prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul ww  w  .  oursson.ro      ,   începând cu data de 01 Aprilie 2018.

1  1      .         L      i  m      i  t      a      r  ea   r  ă      s  p      u  n      d      e  r  ii  

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile facturii pentru extragaranţie.

În  eventualitatea  unei  dispute  asupra  validității  unei facturi  participante,  decizia  comisiei  este  definitivă. 

Organizatorul are dreptul de a invalida facturi care conțin informatii false ori vădit eronate, care nu au 

informațiile lizibile și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare. 

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări neconforme 

prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a garanției extinse.

12. P  r      e  v      e  d      e  r  i     f      i  n  a      le  

În cazul în care Organizatorul constată ca un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condiţiile

stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce

revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Participanțiilor la promoţie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu 

excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei, cum ar fi contravaloarea timbrelor poştale, etc.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri va rugam sa ne contactati la adresa info@oursson.ro
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