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REGULAMENT PROMOŢIE
PACHET CENTRALA TERMICA MOTAN cu CONDENSARE + TERMOSTAT fara fir HT220S SET

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promoţionale “PACHET CENTRALA TERMICA MOTAN cu CONDENSARE +
TERMOSTAT fara fir HT220S SET” este societatea KÖBER SRL cu sediul în loc. Dumbrava Roşie,
Str.Gheorghe Caranfil, nr. 2, jud. Neamţ înregistrată la O.R.C Neamţ sub nr. J27/ 1405/ 1991, Cod Fiscal RO
2005144, prin KÖBER S.R.L. DUMBRAVA ROSIE, SUCURSALA VADURI, Sediul Vaduri, com. Alexandru cel
Bun, jud. Neamt, Reg. Com. J27/ 323/ 2002, Cod Fiscal RO 2005144
C.U.I.: 14725297, (numită în prezentul regulament “Organizator“).
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial si este obligatoriu pentru
toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei, in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile
si completarile ulterioare si ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind
protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al
Promoţiei denumit în continuare “Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos. Regulamentul este
intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil oricarui participant pe site-ul
www.motan.ro.De asemenea orice persoana interesata poate solicita gratuit comunicarea prezentului
Regulament, prin e-mail, la adresa office.vaduri@kober.ro sau prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in
atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat mai sus, pe toata durata de desfasurare a
Campaniei.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele
modificari pe site-ul www.motan.ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o
anunţă şi afișării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania
poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol
informativ.
2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania se desfăşoară pe teritoriul României, la nivel naţional, în reţeaua partenerilor comerciali
MOTAN centrale termice.
3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la 01 iunie 2021 ora 00:00:00 şi se va încheia la 31 august 2021 ora 24:00:00.
Orice achiziţie efectuată înainte de data de 01 iunie 2021 ora 00:00:00 sau după data de 31 august 2021
ora 24:00:00 nu va fi luată în considerare de către Organizator. Exceptie fac produsele aflate in stocul
partenerilor MOTAN centrale termice dupa data de 31 iunie ora 24:00, dar achizitionate de acestia in perioada de
desfasurare a promotiei.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia.
3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor utilizatorilor finali cu reşedinţa în România, care au împlinit vârsta de 18
ani până la data de 01 iunie 2021 şi care achiziţionează produsele participante la campanie din magazinele
partenerilor Köber.
Organizatorul poate verifica oricând masura în care o persoană respectă prezentul Regulament. În cazul
în care Organizatorul constată sau îi sunt aduse la cunoştinţă încălcări sau nerespectări ale Regulamentului sau
nerespectări ale condiţiilor impuse pentru participarea în Campanie, sau practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj
sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputaţia Campaniei şi a
Organizatorului acesta poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor si beneficiilor ,după caz. În toate
cazurile în care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire.
4. PRODUSELE PARTICIPANTE
a. C38GC25 - MKDens25
b. C38GC29 - MKDens29
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c. C38GC35 - MKDens35
d. C38GC25-P - MKDens25-P
e. C34GV24-P - Green24
f. C34GV24-PV1XW - CONDENS 050
g. C34GV28-P - Green28
h. C38GC35-CH1 - MKDENS 35 fara preparare ACM cu vana inclusa
i. C38GC35-CH2 - MKDENS 35 fara preparare ACM fara vana
j. C38GC35-BA - MKDens35 BA cu boiler incorporat
k. C34GV24-PV2 - noua centrala CONDENS 050 24 - gama CONDENS
l. C34GV28-PV1 - noua centrala CONDENS 050 28 - gama CONDENS
m. C38GC25-PV1 - noua centrala CONDENS 100 25 - gama CONDENS
n. C38GC25-V1 - noua centrala CONDENS PLUS 100 25 - gama CONDENS
o. C38GC29-V1 - noua centrala CONDENS PLUS 100 29 - gama CONDENS
p. C38GC35-V1 - noua centrala CONDENS PLUS 100 35 - gama CONDENS
Campania va fi realizată numai în limita stocului disponibil.
5. MECANISMUL CAMPANIEI
În perioada 01.06.2021 - 31.08.2021, cumpărătorul ce achizitioneaza unul dintre produsele participante
la promotie prezentate la punctul 5, va beneficia de gratuitatea:
Termostat fara fir HT220S SET (cod SAP HT220S-SET).
Produsele participante prezentate la punctual 5 impreuna cu gratuitatea se vor prezenta sub forma unui pachet
promotional.
Bugetul campaniei este de 135.000 EUR ( vor beneficia de gratuitate 4.900 de unitati din produsele
prezentate la punctul 5).
Clienţii care beneficiază de aceasta campanie promoţională nu au posibilitatea de a primi contravaloarea
în bani,nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare şi nu pot cere inlocuirea cu un alt produs
echivalent ca preţ sau cantitate.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a suplimenta numarul gratuitatilor sau de a le inlocui.
Organizatorul isi va respecta toate obligatiile de natura fiscala, in conformitate cu prevederile Legii
227/2015 privind Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare.

6. CONDIŢII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele
condiţii:
1. Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 4 a prezentului Regulament;
2. Să achiziţioneze în perioada promoţiei un pachet participant la campanie;
Nu se va beneficia de pachet cu gratuitate in următoarele cazuri:
1. S-a făcut achiziţia altui pachet decât cel participant la promoţie.
2. S-a realizat achiziţia în altă perioadă decât cea promoţională.
7. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta
litigiul spre soluţionare instanţelor competente române din municipiul Piatra Neamt.
8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte preverile legislaţiei privind protecţia
datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri
a)
organizarea şi desfăşurarea Campaniei
b)
plata impozitelor şi a contribuţiilor relevante (obligaţia legală a Organizatoruluj);
c)
soluţionarea oricăror plângeri in legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei
d)
activităţi de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legală a Organizatorului).
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Organizatorul poate prelucra date şi în scopul soluţionării altor plângeri decât cele menţionate mai sus la pct c),
formulate de persoanele care se consideră vătămate, în temeiul interesului legitim al acestuia.
De asemenea, Organizatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apărarea drepturilor acestuia,
punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanţăşi /sau iniţierea altor proceduri
judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportari,
analize şi studii statisticecu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, în temeiul
interesului legitim al Organizatorului.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară desfăşurării Campaniei, iar ulterior, în vederea
conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, legislaţia finaciar-contabilă, fiscală,
respectiv de arhivare. În măsura în care participanţii şi-au exprimat acordul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopuri de marketing direct, atunci datele vor fi prelucrate până la exercitarea dreptului de
opoziţie de către aceştia sau până la retragerea consimtământului.
9. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute, in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a
asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna, in intelesul art. 1351 Cod civil, orice
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate inceta
inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu
conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale “PACHET CENTRALA TERMICA MOTAN cu
CONDENSARE + TERMOSTAT fara fir HT220S-SET GRATUIT ” va fi disponibil pe site-ul www.motan.ro.

ORGANIZATOR
KÖBER SRL
SUCURSALA VADURI
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