
REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,PREMII DE LA IEPURAS 2017"

SECTIUNEA I : ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Premii de la lepuras 2017" (denumita in continuare
PROMOTIA) este S.C. COMTEC 2000 lNC. S.R.L. (in continuare numit COMTEC), cu sediut
in Bucuresti, Str. Drumul Osiei Nr.51, Sector 6, cod unic de inregistrare RO6423689, numar
inregistrare la Registrul Comertului J40/20696/1994, telefon 0213019600 sifax 0213102247.

1.2. PROMOTIA se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial
(denumit in continuare REGUISMENTUL) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. REGUIIMENTUL este intocmit si poate fi vizualizat public prin vizitarea site-ului
wrnruv.comtec-int.ro

1.4. REGULAMENTUL este disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durata a
PROMOTIEI pe site-ul www.comtec-int. ro

1.5. COMTEC isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba REGULAMENTUL pe parcursul
desfasurarii PROMOTIEI urmand ca aceste modificari sa fie facute publice cu cel putin 24 ore
inainte inainte de intrarea acestora in valabilitate pe site-ulwww.comtec-int.ro

SECTIUNEA 2: DURATA PROiiOTlEl Sl ARIA DE DESFASURARE

2.1. PROMOTIA se va desfasura in perioada 31 Martie - 27 Aprilie 2017 inclusiv. PROMOTIA se
va desfasura pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNE 3: PARTICIPANTI

3.1. La aceasta PROMOTIE pot participa persoanele juridice ce achizitioneaza de la COMTEG in
perioada 31 Martie - 27 Aprilie2017, produse din nomenclatordl COMTEC.

3.2. Participarea la aceasta PROMOTIE implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului REGULAMENT de catre participanti.

SECTIUNEA 4: PREMIILE PROMOTIEI

4.1. Valorile Premiilor sunt mentionate mai jos:

Valoare achizitie oroduse COMTEC Valoare Premii
40.000 lei (nu este inclus TVA) 400 lei
65.000 lei (nu este inclus TVA) 900 lei

100.000 lei (nu este inclus TVA) 2.000 lei
135.000 lei (nu este inclus TVA) 2.600 lei
190.000|ei (nu este inclus TVA) 3.500 lei

4.2. Premiile constau in Carduri Cadou emise de magazinul de vanzari on-line www.emaq.ro si vor
fi transmise participantilor.

4.3. Participantii pot opta pentru mai multe Carduri Cadou. Valoarea cumulata a Cardurilor Cadou
va fi egala cu valoarea premiului la care se incadreaza Participantul.

4.4. Cardurile Cadou sunt valabile pentru achizitionarea oricarui produs din oferta curenta a
magazinului on-line www.emaq.ro cu exceptia categoriilor de rsviniete, asigurari RCA si de
calatorie, supermarket.



4.5. Un participant poate utiliza CarduUCardurile Cadou pentru a achizitiona unul sau mai multe
produse din oferta curenta a magazinului on-line vyvvw.emag.ro .

4.6. Valoarea Cardurilor Cadou poate ficumulata pentru plata unei comenzi.
4.7. Valoarea Cardurilor Cadou nu poate fi cumulata cu valoarea altor Carduri Cadou provenite din

alte campanii/promotii.
4.8. Cardurile Cadou sunt transmisibile.

SECTIUNE 5: MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1 . Premiile vor fi transmise participantilor dupa terminarea PROMOTIEI.
5.2. Pentru a putea folosi un Card cadou pentru achitarea unei viitoare achizitii pe site-ul

www.emag.ro, participantii vor introdue codul unic al Cardului Cadou la sectiunea aferenta a

s.3. 3H"#il%"ffil1nt valabile in perioada 15 Mai - 14 Ausu st zolr inclusiv si pot fi folosite
oricand in perioada de valabilitate pentru achizitionarea oricarui produs din oferta
www.emag.ro.

5.4. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani.

SECTIUNE 6: TAXE Sl lmPOzlTE

6.1. COMTEC nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de
'premiile oferite, aceste fiind in sarcina persoanelor castigatoare, cu exceptia impozitului pe
venit datorat de COMTEC pentru premiile acordate, conform prevederilor referitoare la
impozitul pe venit din Codul Fiscal.

SECTIUNE 7: REGULAiIIENTUL PROiiOTIEI

7.'1. REGUISMENTUL de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui
sol icitanUpartici pant pe site-u I www. comtec-i nt. ro

SECTIUNE 8: INTRERUPEREA, ltlODlFlCARE, SUSPENDAREA SAU INCETAREA PROMOTIEI

8.1. Prezenta PROMOTIE poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in oric,e
moment in cazul in care COMTEC decide. De asemenea COMTEC isi rezerva dreptul de a
modifica datele si durata PROMOTIE! siva face public acest lucru.

8.2. Orice actiune dintre cele mai sus enumerate va fi facuta publica prin publicare pe site-ul
www.comtec-int.ro

SECTIUNE 9: LlTlGll

9.1. Prin participarea la aceasta PROMOTIE, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, tennenelor si conditiilor prezentului REGUISMENT.

9.2. Orice litigiu aparut intre COMTEC si participantii la aceasta PROMOTIE va fi solutionat pe cale
amiabila; in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.

Organizatorul campaniei promotionale "Premii De La lepuras 2017"
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