REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Profita de 20% reducere pentru o selectie de produse ”
Organizata in perioada 01 – 31 mai 2021
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1
Organizatorul campaniei promotionale “Profita de 20% reducere pentru o selectie de
produse” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea SECOM HEALTHCARE
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 2, Sector 2, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/9299/1991, avand C.U.I. RO8978457, denumita in continuare
“Organizatorul”.
1.2
Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este
obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii
si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare
“Regulamentul”)
1.3
Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui
solicitant in magazinele fizice Secom® participante la campanie si pe www.secom.ro pe intreaga
durata a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la
Sectiunea. 1.1.
1.4
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin
aceste modificari. Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii
inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile déjà obtinute. Orice
modificari ulterioare vor fi aduse la cunostinta publicului in magazinele fizice Secom® si pe
www.secom.ro. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta
Campania, fara o notificare prealabila.
1.5
Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea
Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost
puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei
si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.
1.6
Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile
din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt
obligatorii pentru toti participantii.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura online pe www.secom.ro si in
magazinele Secom:
•
•
•
•
•

Str. Stirbei Voda nr. 150, Sector 1, Bucuresti
Sos. Stefan cel Mare nr. 22, Sector 2, Bucuresti
Sos. Mihai Bravu nr. 286, Sector 3, Bucuresti
Str. Banesti nr. 1, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova
Str. Muresenilor nr. 7, Mun Brasov, Jud. Brasov

•
•
•
•
•
•
•
•

Str. Marasesti nr. 11, Mun, Bacau, Jud. Bacau
Piata Huniade nr. 3, Mun. Timisoara, Jud. Timisoara
Str. Tribunei nr. 2, Mun. Sibiu, Judetul Sibiu
Str. Piața Victoriei nr. 1, Mun. Pitesti, Jud. Arges
Str. Regele Ferdinand, nr.34, Mun. Cluj, Jud. Cluj
Str. Avram Iancu, nr 15 (in spatele teatrului), Arad
Str. Republicii nr. 22 Oradea, Bihor.
Str. Piata Unirii, nr. 5, Mun. Iasi, Jud. Iasi.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada 01 – 31 mai 2021 (numita in continuare „Durata
Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare
al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.
SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1 La aceasta Campanie participa produsele specificate in Anexa 1 a prezentului Regulament,
comercializate in Romania de catre SECOM HEALTHCARE S.R.L., in limita stocului disponibil.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani impliniti
pana la data de 1 mai 2021 si domiciliul sau resedinta in Romania, care achizitioneaza din
magazinele fizice Secom sau de pe site-ul www.secom.ro unul sau mai multe produse dintre cele
selectate.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
6.1.

In perioada Campaniei, participantii trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe produse

participante la Campanie.
6.2.

Participantii la campanie vor achita pretul promotional afisat conform Anexei 1 din

prezentul Regulament.
6.3.

Produsele din campanie nu se cumuleaza cu reducerea acordata prin intermediul cardului

de fidelitate sau cu alte reduceri de pret/campanii.
SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA
7.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta
este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 zile de la
aparitia cazului de Forta Majora.
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale ocazionate de desfasurarea Campaniei.
SECTIUNEA 9. LITIGII
9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 10. DISPOZITII FINALE
10.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin
intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in
vigoare prin publicarea prealabila a acestor modificari.
10.3. Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie in magazinele fizice Secom® si pe
www.secom.ro, fiind redactat si semnat in 2 exemplare originale astazi, 23.03.2021

Organizator,
SECOM HEALTHCARE S.R.L.
Lucia Costea – Director Executiv

Anexa 1
Produse participante la Campania „Profita de 20% reducere pentru o selectie de produse”
Denumire produs

Pret de raft

Reducere

Build Your Joints

105.00 Lei

20%

84.00 Lei

Alive!® Calcium + D3 Gummies

89.00 Lei

20%

71.20 Lei

Quercetin 500mg

122.00 Lei

20%

97.60 Lei

Aloe Vera Gel & Juice with Aloe
PolyMax+™

87.00 Lei

20%

69.60 Lei

Organizator,
SECOM HEALTHCARE S.R.L.
Lucia Costea – Director Executiv

Pret promotional

