Regulament de participare
Heimeier te echipează pentru vară!


Organizatorul promoţiei
Organizatorul promoţiei este S.C.IMI International Co.S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.
Aristide Pascal 36, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J40/1722/1999, CUI
11525669, atribut fiscal RO, tel./fax 0212560141/51 (denumit în continuare “Organizator”).



Regulamentul promotiei
Promoţia se va derula conform prevederilor prezentului regulament (în cele ce urmează
"regulamentul"), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Regulamentul promoţiei este disponibil în mod gratuit în fiecare magazin participant la
promoție, precum şi pe site-ul Organizatorului:
www.imi-hydronic.ro
Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor
prezentului regulament.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfăsurării
promoţiei, avand obligatia de a anunta publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a
fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de
ore înaintea intrării în vigoare.
Odată cu primirea premiului, participantul declară în mod liber, expres și neechivoc că nu
are nici o pretenție, de nici o natură, prezentă sau viitoare, față de Organizator și societățile
implicate în derularea prezentei promoții.



Temeiul legal
Prezenta promoţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, modificată de Legea
nr.211/2008.



Perioada şi zona de desfășurare a promoţiei
Promoţia se va desfăşura în perioada 15 Iunie – 15 Septembrie 2018.
Promoţia se desfăşoară pe teritoriul României, în magazinele de distribuție ale produselor
IMI Heimeier din lista magazinelor participante, care este anexată la și constituie parte
integrantă din prezentul regulament.
Oferta produselor participante la promoție este valabilă numai în limita stocului disponibil.



Produsele incluse în promoție
Participă la promoție seturile de produse disponibile și reaprovizionabile marca IMI
Heimeier comercializate de Organizator și descrise mai jos:
SET 1: Cap K + Robinet Eclipse F colţ 1/2 (34101010012 + 34104130423)
SET 2: Cap K + Robinet standard colț 1/2 + Robinet Regutec colț 1/2 (36311114005)
SET 3: Cap S + Robinet Calypso colţ 1/2 + Robinet Raditec colţ 1/2 (36311214008)



Dreptul de participare
Poate participa la promoţie orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani la momentul
începerii promoţiei, cu domiciliul/reşedinţa în Romania, care acceptă termenii şi conditiile
prezentului regulament (denumite în continuare „participanţi”) şi care în perioada 15 Iunie
– 15 Septembrie 2018 achiziţionează produsele Heimeier participante la promoție prezentate în acest regulament. Nu sunt eligibili a participa la promoţie angajatii
Organizatorului, angajatii companiilor distribuitoare ale Organizatorului si membrii familiilor
acestora: copii, frați, părinți, soţi/soţii.
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Modul în care se desfăşoară promoţia
Pentru a participa la aceasta promotie, candidatii trebuie să achizitioneze produse IMI
Heimeier participante la promoție de la oricare dintre magazinele participante la promoție
sub forma prezentată de Organizator.
Pentru a putea participa la promoţie, participanţii vor completa talonul promoţional cu
numele şi prenumele lor, ocupaţia şi locul de muncă, telefonul de contact, localitatea şi
magazinul de unde a cumpărat seturile promoţionale. Talonul îl înmânează
reprezentantului de vânzări din magazinul respectiv, participant la promoţie sau se depune
în urna special amenajată, inscripționată corespunzător. Pe baza talonului promoţional,
participantul primeşte pe loc premiul corespunzator setului cumpărat, fără tragere la sorţi,
în limita stocului disponibil. Taloanele astfel colectate vor fi apoi trimise către organizator
sau vor fi strânse de către un reprezentant al organizatorului, aceastea constituind dovada
distribuirii corecte a premiilor.
Toate taloanele promoţionale participante la aceasta promoţie devin proprietatea
organizatorului, împreună cu toate informațiile pe care le conţin.
Taloanele promoţionale vor fi distribuite pe întreaga durată a promoţiei în toate magazinele
participante la această promoţie
La fiecare tranzacție (bon fiscal / factură fiscală) care îndeplineste condițiile cerute și în
urma completării talonului promoțional, cumpărătorul va primi premiul în limita stocului
disponibil la magazinul respectiv care participă la promoție.
Promoţia se desfăşoară în magazine ale societăţilor distribuitoare ale Organizatorului. In
toate magazinele participante, Organizatorul a expus afişe format A3 şi display-uri în
vederea informării corecte a oricărei persoane cu privire la posibilitatea participării la
promoţie. Pe baza bonului fiscal / facturii fiscale și a completării talonului promoțional,
participantul primeşte pe loc premiul corespunzător produselor achiziționate, fără tragere la
sorţi, în limita stocului disponibil.
In cazul în care, după finalizarea promoției, rămân premii neacordate, Organizatorul își
rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile neatribuite/neridicate rămân la dispoziţia
societăţilor distribuitoare pe toată durata promoţiei, urmând ca la încetarea promoţiei,
premiile neatribuite/neridicate să fie predate Organizatorului, pe bază de proces-verbal.
Organizatorul nu este răspunzător de modul în care companiile distribuitoare şi/sau
magazinele acestora, care comercializează produsele participante la promoţie,
manipulează, organizează, distribuie sau vând produsele participante la promoţie.
Organizatorul nu este răspunzător de eventualele deficienţe în activitatea companiilor
distribuitoare şi/sau magazinelor acestora în înmânarea premiilor sau de deteriorări fizice
ale premiilor promoţiei după predarea acestora de către Organizator către compania
distribuitoare sau magazinul acesteia participant la promoţie.
Organizatorul este exonerat de orice răspundere cu privire la orice eventuală dispută în
legatură cu dreptul de proprietate asupra premiului câștigat de oricare participant la
promoție.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea produselor furnizate ca premii,
această obligație revenind producatorului/furnizorului acestora.
Prezenta promoție poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce
constituie cauză de forță majoră sau la solicitarea Organizatorului sau a societăților
implicate în derularea prezenteipromoții, din motive independente de voința acestora.
Prin participarea la promoţie, respectiv prin completarea talonului promoţional cu cel puţin
datele privind numele participantului,participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această promoţie
implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.
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Premiul promoţiei
Premiile oferite de Organizator pentru această promoţie constau din următoarele produse:
Umbrelă de plajă cu protecție UV – 150 bucăți
Geantă termoizolantă – 200 bucăți
Prosop pentru plajă – 200 bucăți
Valoarea totală a premiilor promoției este de 22.700 RON.
Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu şi nici nu poate fi convertit în bani.
Orice premiu se acordă în limita stocului disponibil.



Mecanismul promoției
Pentru achiziția seturilor IMI HEIMEIER din promoție, toti participanții vor primi gratuit, la
alegere, unul din următoarele premii:
Umbrelă de plajă cu protecție UV SAU Geantă termoizolantă SAU Prosop pentru plajă,
în limita stocului disponibil, la magazinul distribuitorului sau la sediul Organizatorului.



Confidenţialitatea datelor
Organizatorul respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter
personal ale fiecărei persoane fizice, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Organizatorul se obligă să
administreze în condiții de siguranță și să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
participanţilor numai pentru scopurile specificate mai jos. Orice informație furnizată de
participant va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres al acestuia ca datele
sale personale să fie folosite de Organizator în conformitate cu scopurile menționate mai
jos.
Scopurile prelucrării datelor sunt: reclamă, marketing şi publicitate; statistică; furnizare de
bunuri şi servicii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.
Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi: (a) dacă acest lucru
este cerut de lege sau în cazurile de buna-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare
pentru conformarea la dispoziţiile legale; (b) pentru protejarea şi apararea drepturilor de
proprietate ale IMI INTERNATIONAL CO. SRL sau ale Grupului IMI; (c) pentru a acţiona
în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a utilizatorilor de
produse sau servicii. Participantul beneficiează de dreptul la informare, dreptul de acces la
date cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal,
dreptul de opoziţie, dreptul de a fi supus unei decizii individuale, dreptul de a face apel la
justiţie. Participantul nu va furniza date personale care nu doreşte sa fie colectate de
Organizator. Prin participarea la prezenta promoţie, participanţii sunt de acord ca datele
personale să fie utilizate de către Organizator pentru acţiuni promoţionale viitoare, fără
dreptul de a emite pretenţii de orice natură împotriva Organizatorului pentru realizarea
respectivelor operaţiuni. Drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare,
precum și celelalte informații relevante sunt cele menționate în Politica noastră de
confidenţialitate pe care o găsiți aici: www.imi-hydronic.ro .
Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, participantii au dreptul de acces
gratuit la datele lor personale, colectate sau prelucrate de Organizator şi au dreptul de a
solicita ştergerea sau actualizarea acestora, printr-o cerere scrisă, datată si semnată,
adresată S.C. IMI INTERNATIONAL CO. SRL.
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Litigii
Eventualele litigii privitoare la modul în care se desfăşoară promoţia, apărute între
Organizator şi participanţii la promoţie se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă nu este
posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor apela spre
soluţionare la instanţele judecătoreşti romane competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamaţii legate de derularea promoţiei se vor putea trimite pe urmatoarea
adresă: S.C. IMI International Co.SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Aristide Pascal 36,
sector 3, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data chitanţei/facturii de cumpărare a
setului de produse incluse în promoţie, dar numai pe durata desfășurării promoției. După
această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie. Orice
contestatie formulată sau sosită dupa data finală a promoției este considerată nevalabilă și
nu va fi luată în considerare.
Organizatorul are dreptul ca, în cazul în care sunt identificate persoane care au influențat,
fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii fără drept, să ceară urmărirea penală
și/sau să exercite acțiune civilă împotriva oricărei astfel de persoane, pe baza dovezilor
existente.

IMI INTERNATIONAL CO. SRL
Sediu: Str. Aristide Pascal 36, sector 3, Bucuresti
Telefon: + 40 21 - 256 01 41 , + 40 21 - 256 01 54 , + 40 21 - 256 01 57
Fax: +40 21- 256 01 51
www.imi-hydronic.ro
www.imi-hydronic.com
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Anexa 1

MATERIALE DE COMUNICARE TIPĂRITE

Poster format A3 pentru o vizualizare optimă a campaniei
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Display pentru front-desk-ul magazinelor participante

Talon promotional
Față
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Verso

Urnă pentru taloanele completate

