REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
“Campania de primavara cu utilaje MAT”
Perioada campaniei: 01.02.2019 – 28.02.2019 – In limita stocului disponibil

SECTIUNEA 1: ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei“Campania de primavara cu utilaje MAT”
denumită ȋn continuare “Campania”) este Societatea MAT Craiova, cu sediul ȋn
Craiova, Judeţul Dolj, Bulevardul Decebal, nr 111, ȋnregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J16/26/1991, cod fiscal RO2315722.
Participanţii la această Campanie sunt obligati să respecte termenii si condiţiile
regulamentului oficial, prezentate mai jos (denumit in continuare “Regulament
Oficial”). Regulamentul oficial va fi disponibil oricărui solicitant pe toata perioada
Campaniei, la Centrul de vanzari din incinta MAT – Craiova, Bld Decebal, nr
111,cat şi pe site-ul www.matcraiova.ro. Niciun participant nu se poate prevala de
faptul ca nu a cunoscut modificarea Regulamentului, ulterior publicarii acestuia
pe site-ul www.matcraiova.ro. Nicio modificare nu poate produce efecte
retroactive şi toţi participanţii ȋnregistraţi pȃnă la momentul modificării vor
beneficia de drepturile deja obţinute. Organizatorul nu ȋşi asumă raspunderea
pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat
acestea sunt afisate pe site-ul: www.matcraiova.ro

SECTIUNEA 2: DURATA CAMPANIEI
Campania este organizata pentru toate persoanele interesate de produsele
Organizatorului, de pe intreg teritoriul Romaniei, si se desfasoara in perioada
01.02.2019 – 28.02.2019, in limita stocului disponibil pentru produsele MAT
SECTIUNEA 3: PRODUSELE PARTICIPANTE
Produsele participante la Campanie, denumite in continuare „Produsele” sunt
fabricate de MAT si sunt prezentate in Anexa denumita „Produse campanie
februarie 2019” anexata prezentului Regulament.
SECTIUNEA 4: DREPTUL LA PARTICIPARE
Campania “Campania de primavara cu utilaje MAT” este adresată tuturor
clienţilor Organizatorului, atȃt persoane fizice cȃt şi persoane juridice PFA-uri,
etc., denumiţi ȋn continuare “clientul/clienţii”, care respecta conditiile de
participare ale prezentului Regulament.
La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si membrii de
familie ai acestora (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora)
SECTIUNEA 5: MECANISMUL DE INSCRIERE AL CAMPANIEI
Orice client, persoana fizica sau juridica, care achizitioneaza in perioada
01.02.2019 – 28.02.2019 oricare dintre produsele aflate in campanie, beneficiaza
de preturi promotionale, conform Anexei “Produse campanie februarie 2019”
Prin “achizitie”se intelege livrarea produsului si incasarea valorii acestuia.

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in
posesia produselor (de tipul: cost transport, s.a.). Orice alte costuri aditionale nu
vor fi suportate de Organizator si nici de o alta parte implicata in organizarea
Campaniei.
Produsele aflate in campanie sunt in limita stocului disponibil la Organizator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand
Regulamentul, precum si dreptul de a prelungi oricand desfasurarea Campaniei,
cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a
vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi
comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina
www. matcraiova.ro/promotie in sectiunea „Regulament” cu cel putin 24 de ore
inainte ca acestea sa devina aplicabile.
De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata Organizatorului
pe adresa de e-mail: marketing@matcraiova.ro sau la tel: 0769251184.
SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale
Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul UE nr.
679/2016. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate
in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie isi exprima acordul
expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a
Societatii MAT Craiova, in vederea validarii , atribuirii produselor si indeplinirii
obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
SECTIUNEA 8: LITIGII SI FRAUDE
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania
promotionala 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
de la sediul organizatorului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de
frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile acestei campanii.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea frauduloasa a premiului, organizatorul are dreptul de a apela la toate
caile legale, pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, pe baza
dovezilor care se vor administra conform legii
SECTIUNEA 9: INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si
/ sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a
publicului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
Prezenta campanile poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul
aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, prin decizia Organizatorului
sau in cazul schimbarii cadrului legislative astfel incat organizarea si desfasurarea
Campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care
nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusive
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.
SECTIUNEA 10: PROMOVAREA CAMPANIEI
Potrivit deciziei Organizatorului, Campania va fi mediatizata in scopul informarii
publicului,folosind site-ul official www.matcraiova.ro, pagina oficiala Facebook a
Organizatorului, publicatiile locale, dar si prin intermediul unor materiale
publicitare (afise publicate, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei, in
magazinului MAT, situat in Craiova, bld. Decebal, nr 111).

