REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY”

Anexa 5 – Campanie promotionala de acordare a unei reduceri suplimentare de 10% la o selecție de
produse

SECTIUNEA 1. Mecanismul Campaniei promotionale de acordare a reducerii in valoare de 5% la cosul de
cumparaturi
In perioada 22 - 25 noiembrie 2021 Organizatorul acorda o reducere suplimentara de 10% aplicata la
prețul de vânzare (întreg sau deja redus) pentru o selecție de produse, în limita stocului disponibil.
SECTIUNEA 2. Selecție de produse participante
Reducerea suplimentară de 10% se aplică următoarelor produse:
-

Delimano Air Fryer Pro (alb, negru, roșu)
Dormeo Aloe Vera topper 5 zone (toate dimensiunile și grosimile)
Toate saltelele Dormeo

SECTIUNEA 3. Modalitate de aplicare a reducerii suplimentare de 10% la selecție de produse:
Reducerea suplimentară de 10% se aplică oricărui produs din Secțiunea 2 în coșul de cumpărături, prin
cod promo.
Consultantul de vanzari din cadrul departamentul de vanzare Call Center va utiliza promo cod
- CMP-5098- 2020-PROMO-Exceptii Magento Club5
- CMP-4415 -2020-PROMO-SPECIAL CASES INTERNET
Consultanul de vanzari din cadrul din magazinele Top Shop si Dormeo va utiliza promo cod
- CMP-5752-2020-RETAIL ONLY-PROMO CODE-CLUB5
- CMP-543 -2016-PROMO-SPECIAL CASES RETAIL NEW
În magazinul online reducerea se aplică automat în coșul de cumpărături.

SECTIUNEA 5 . PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării
domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru orice achiziție de produse
comercializate in structura de vanzare și cuprinse în Secțiunea 2, în limita stocului disponibil.
Pentru participarea la Campanie, achizitia trebuie să aiba loc în perioada Campaniei, prezentata în
sectiunea a 5-a a prezentei anexe.

SECȚIUNEA 5. VALABILITATEA OFERTEI.

Campania „10% reducere suplimentare pentru selecție de produse” este valabilă în perioada 22.11 –
25.11.2021. Pentru obținerea de informații suplimentare va rugam să trimiteți un e-mail la info@topshop.ro.

SECȚIUNEA 6. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea
produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile
consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor
fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia
privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in
conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea
Organizatorului.
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei
aparute.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 3017272sau pe
adresa https://top-shop.ro/contact/, https:// walkmaxx.ro/contact/, https://rovus.ro/contact/, https://
delimano.ro/contact/, https:// dormeo.ro/contact/, https:// wellneo.ro/contact/.Organizatorul va lua
toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar
nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea
cadrului legal in vigoare.
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