REGULAMENTUL CAMPANIEI
”Cumpără un pachet promoţional DeWALT
şi primeşti un voucher de 100 lei cadou ”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. S.C. TRITON S.R.L cu sediul în Bd-ul Aurel Vlaicu 217, Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului cu
nr. J13/1363/1995, Cod unic de înregistrare RO7424364 (denumită în continuare „Organizatorul”), în
numele Stanley Black & Decker Polska SP.ZO.O Varşovia Polonia Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,
str. Turturelelor nr. 11A, etaj 6, modul 15, sector 3, România, înregistrat la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/17516/2008, cod unic de înregistrare (CUI) 24600142.
1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament al
Campaniei (“Regulamentul”).
SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfăşura în perioada: 24.08.2020 - 25.11.2020 (denumită în continuare “Perioada
Campaniei”).
2.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia.
2.4. Această campanie promoţională se desfăşoară în toate magazinele SC TRITON SRL în conformitate cu
programul de funcţionare afişat la sediul acestora, prin intermediul agenţilor de vânzări şi online pe
platforma www.triton.com.ro.
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SECŢIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1. În cadrul campaniei vor fi luate în considerare produsele:
1. Pachet 1
2. Pachet 2
3. Pachet 3
4. Pachet 5
5. Pachet 6
descrise detaliat în tabelul următor:
cod produs

Descriere

cant.

DCD996P3-QW

Mașină înșurubat/găurit cu acumulator DCD996P3 mandrină 13mm
18V/3x5Ah 95NM DeWalt

1

DCG426N-XJ

Polizor drept cu acumulatori DCG426N 125mm 18V LI XR Solo DeWalt

1

cod produs

Descriere

cant.

DCD996P3-QW

Mașină înșurubat/găurit cu acumulator DCD996P3 mandrină 13mm
18V/3x5Ah 95NM DeWalt

1

DCF899NT

Cheie cu impact cu acumulator DCF899NT patrat-1/2 18V/Solo
950NM DeWalt

1

DT7507

Set 9 chei tubulare impact 1/2'' 10-27mm DeWalt

1

DT7969

Set 32 biți PH-PZ-SL-TX-H 25mm cu adaptor DeWalt

1

cod produs

Descriere

cant.

DCG405P3-QW

Polizor unghiular cu acumulator DCG405P3 M14-125mm 18V/3x5Ah
DeWalt

1
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DCM562P1-QW

Suflantă frunze cu acumulator 18V 1x5.0 Ah LI XR brushless
DCM562P1 DeWalt

1

cod produs

Descriere

cant.

DCH614X2

Rotopercutor cu acumulator DCH614X2 mandrină-SDS MAX 8
Kg/10.5J 54V/2x9Ah LI XR Flexvolt DeWalt

1

Polizor unghiular cu acumulatori DCG414NT 125mm 54V LI XR TSTAK
Solo DeWalt

1

DCB547

Acumulator LI-Ion 18/54V 9.0Ah XR DeWalt

1

cod produs

Descriere

cant.

DCG405P3-QW

Polizor unghiular cu acumulator DCG405P3 M14-125mm 18V/3x5Ah
DeWalt

1

DCF887N-XJ

Mașină înșurubat cu impact cu acumulator DCF887N HEX 6.3mm-1/4
18V/Solo 205NM DeWalt

1

DCD996NT-XJ

Mașină înșurubat/găurit cu acumulator DCD996NT mandrină 13mm
18V/Solo 95NM DeWalt

1

DCH273N-XJ

Rotopercutor cu acumulator DCH273N mandrină-SDS Plus 3.1Kg/2.1J
18V/Solo DeWalt

1

DWST1-75799

Cutie scule 630x400x420mm TSTAK DeWalt

1

DCG414NT

SECTUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Campania este deschisă participării clienţilor S.C. TRITON SRL care achiziţionează produse participante.
SECŢIUNEA 5. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA
5.1. În cadrul Campaniei se vor acorda PREMII carduri cadou Mol România de 100 Ron fiecare, în valoare
totală de 5 000 lei, tva inclus. Aceste carduri pot fi folosite pentru orice achiziţie din benzinăriile Mol.
5.3. Clientul are libertatea de a accepta sau nu premiul rezultat în urma achiziţiei efectuate.
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Campania promoţională constă în acordarea unui PREMIU la achiziţia fiecărui PRODUS PARTICIPANT.
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
7.1 PREMIILE vor fi acordate beneficiarilor în momentul achiziţiei produselor sau în maxim 10 zile
lucrătoare de la achiziţie.
7.2. PREMIILE se acordă în limita stocului disponibil.
7.3. Se vor întocmi documente de predare a premiilor care să conţină cel puţin următoarele informaţii:
- datele de identificare ale participantului care primeşte premiul;
- denumirea premiului primit;
- semnătura de primire a premiului din partea participantului câştigător.
7.4. În cazul în care din orice motiv clientul doreşte returnarea produselor participante acesta este obligat
să returneze şi PREMIUL primit cu sumă intactă sau i se va reţine contravaloarea acestuia.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1. Organizatorul campaniei promoţionale nu va avea nici o răspundere şi nu va putea fi implicat în nici un
litigiu legat de deţinerea bonurilor sau facturilor fiscale participante la Promoţie, de validitatea sau de
conţinutul acestora.
8.2. S.C. TRITON S.R.L are dreptul de a invalida facturile fiscale sau bonurile care nu îndeplinesc toate
condiţiile de participare. S.C. TRITON S.R.L are dreptul să refuze predarea premiilor, să pretindă returnarea
lor sau să le anuleze, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descoperă ulterior că
primirea lor s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.
SECŢIUNEA 9. LITIGII
9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la Promoţie, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate
vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI
10.1. Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil în mod gratuit, la cerere, la filialele TRITON
participante la promoţie. Prin participarea la prezenta campanie, clienţii sunt de acord să se conformeze şi
să respecte prevederile acestui regulament.
SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA PROMOŢIEI
11.1. Prezenta campanie promoţională poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă
majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de a continua desfăşurarea promoţiei.
SECŢIUNEA 12. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII 677/2001
12.1. Prin completarea procesului verbal de primire a premiilor Participanţii îşi oferă acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal.
12.2. S.C. TRITON S.R.L., în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal furnizate
prin completarea formularului de înscriere precum și cele comunicate organizatorului cu ocazia ridicării
premiilor, prelucrarea făcându-se exclusiv în scopuri de reclamă și de publicitate și fiind înscrisă în registrul
de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 29329.
12.3. Conform legii 677/2001 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date, participanții au dreptul de acces gratuit la datele
personale, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată S.C. TRITON S.R.L. la adresa de mail
office@triton.com.ro sau la adresa sediului social menționat în preambulul regulamentului. Participanții au
de asemenea dreptul de intervenție asupra datelor putând, după caz, solicită rectificarea, actualizarea,
blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 sau a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, în special a
datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicită transformarea
în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă
obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea,
participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele
care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un
asemenea scop.

Organizator,
S.C. TRITON S.R.L.
Dată: 24.08.2020

