
 
 

 

 

  
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

“Noark premiază magazinele partenere!” 
 
 
 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI  
 
1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “Noark premiază magazinele partenere!” (numită în 
cele ce urmează “Campania”) este NOARK ELECTRIC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în 
Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, cod postal 050881, Bucuresti, sector 5, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/13421/2011, având Cod Unic de Inregistrare 29327095.  
 
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare 
“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii (denumiți „Participanți” sau „Clienți”). Prezentul 
regulament poate fi consultat gratuit de orice persoană interesată prin accesarea site-ului: www.noark-
electric.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi 
dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării 
prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 
24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui 
Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul de 
mai sus. 
 
 
SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI  
 
2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, cu modificările ulterioare.  
 
2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 01.02.2021 – 31.03.2021, inclusiv. 
 
2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară în rețeaua ditribuitorilor autorizați aflați în relații 
contractuale cu NOARK Electric, deschise pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
 
 
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
3.1. La această Campanie pot participa toate magazinele partenere ale distribuitorilor autorizați Noark. 
3.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi 
neechivoc, a prezentului Regulament.  
 
 
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI  
 
I. Desfăşurarea Campaniei  
 
Fiecare magazin care se va înscrie în această campanie beneficiază de un bonus de 3 % din achiziția de 
produse NOARK indiferent de suma achiziționată în perioada campaniei, condiția fiind să atingă pragul 
minim de 3.000 ron / campanie. 
  
Bonificația se va calcula pentru suma facturilor / produselor Noark, la prețul de vânzare fără TVA al 
distribuitorului autorizat Noark, achiziționate de fiecare magazin participant. 
Premierea se va face în tichete cadou. 
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Bonificația se va acorda după ce calculele vor fi verificate și aprobate de către distribuitorii autorizați și de 
către Noark Electric SRL. 
Bonificația se va acorda la finalul celor 2 luni de campanie (în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea 
rezultatelor). 
 
 
SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE A 
PUNCTELOR BONUS 
 
5.1. Produsele NOARK ELECTRIC incluse în Campanie sunt toate produsele Noark din lista de 
produse oficială disponibilă la adresa  
 
http://www.noark-electric.ro/ro/lista_de_preturi   
 
5.2. Produsele NOARK ELECTRIC incluse în Campanie vor putea fi achiziționate în cadrul punctelor de 
vanzare ale Distribuitorilor Autorizati. 
 
5.7. Nu se acordă contravaloarea în bani pentru vânzările invalidate de către Organizator. 
 
5.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare facturi modificate, lipite, deformate, 
deteriorate sau cu privire la care are suspiciuni că ar fi contrafăcute.  
 
 
SECȚIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI  
 
6.1. Imposibilitatea Participanților de a intra în posesia produselor participante sau bonusurilor aferente 
la Campanie din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice 
răspundere.  
 
 
SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ  
 
7.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definită conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial 
executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, 
este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  
 
7.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui 
eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive 
independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Campaniei.  
 
7.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând 
în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o astfel de 
situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.  
 
 
SECȚIUNEA 8. ERORI ALE MATERIALELOR PROMOȚIONALE 
 
În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezentul Regulament, 
prevederile prezentului Regulament vor prevala.  
 
 
SECȚIUNEA 9. LITIGII ȘI RECLAMAȚII  
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9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate 
pe cale amiabilă.  
 
9.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: 
NOARK ELECTRIC S.R.L., Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, 050881 Bucuresti, sau la adresa de e-
mail: office@noark-electric.com, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) 
zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în 
considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei.  
 
9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le consideră necesare în caz de tentativă 
de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile 
acestei Campanii, inclusiv să solicite situații ale vânzărilor zilnice/săptămânale/periodice în baza cărora 
s-au acordat punctele bonus. 
 
 
NOARK ELECTRIC S.R.L. 
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