
REGULAMENT CAMPANIE 

“VOPSESTI CU BRICK LA PRET MAI MIC”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este SC FIVE HOLDING SA, cu sediul in Constanta, 
Str.Ion Roata nr.3, , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J13/1334/1998, CUI
10562600, atribut fiscal RO,  denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal 
prin Domnul Valentin Ciuceanu in calitate de Director General.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului 
Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la 
aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, 
orice nerespectare avand ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promotionala „Vopsesti cu Brick la pret mai mic” este organizata in conformitate 
cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara in incinta centrului comercial BRICK din 
Str.Ion Roata nr.3, Constanta.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Poate participa la prezenta campanie orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani (denumit 
in prezentul Regulament „client”) in urma achizitiei de produse din cadrul uneia din fiecare 
dintre urmatoarele familii de articole comercializate in magazinul BRICK:

-   APLALUX – vopsea lavabila de interior, amorsa APLA cadou

-   ANAWEISS – tencuieli decorative, amorsa Anaweiss cadou

Pentru participarea la promotia legata de amorsa cadou, achizitia produselor promovate 
trebuie sa aiba loc in perioada 28.09.2015 – 11.10.2015. Promotia se limiteaza la  stocul 
disponibil in magazin in perioada mentionata pentru campanie.

Informatii cu privire la stocul produselor poate fi verificat prin telefon 08008 brick,       
(0800) 827.425, la serviciul de relatii cu clientii sau prin apelarea la personalul BRICK din 
Centrul Comercial BRICK, sectorul Lacuri si Vopsele.



Nu pot participa la campanie angajaţii oricarei societati comerciale din grupul FIVE 
HOLDING.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Campania promotionala consta in acordarea urmatoarelor prestatii:

-   Vanzarea la pret promotional a produselor : vopsea lavabila AplaLux, 15 l + amorsa 
coloranta cadou si tencuieli decorative AnaWeiss, 25 l la care se adauga gratuit amorsa 
cadou.

Nu exista o limita maxima a produselor ce pot fi achizitionate. Orice persoana care 
achizitioneaza produse participante la campanie are dreptul de a primi gratuit amorsele 
prevazute.

Returnare produse:

Orice returnare a produselor cumparate in temeiul prezentului regulament este permisa cu 
respectarea politicii de returnare a produselor BRICK. 

SECŢIUNEA 6. TAXE

Clientilor care participa la aceasta campanile nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli 
directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a 
campaniei , respectiv contravaloarea achizitiilor efectuate, cheltuieli legate de deplasarea 
pana la Centrul Comercial BRICK. 

SECTIUNEA 7. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu 
privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale , SC FIVE HOLDING SA şi rezervă 
dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte
prevederile acestui regulament.

Regulamentul Oficial al promotiei poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul 0241-
588871 numar cu tarif normal, luni-duminica, orele 8 - 18, (exceptand sarbatorile legale) pe
perioada campaniei sau poate fi vizualizat si la: http://www.five-brick.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand 
ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al 
acestor modificari in Centrul Comercial BRICK, la departamentul Relatii Clienti si/sau la 
adresa : http://www.five-brick.ro

SECŢIUNEA 9. INCETAREA PROMOTIEI



Fara a aduce atingere prevederilor de mai sus, prezenta campanie promotionala poate 
inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv
in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 
prezenta campanile promotionala. 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 il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate 
prin Regulament.

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 prevederilor Codului civil. Organizatorul, daca invoca 
forta majora, este obligat sa comunice clientilor participanti la campanie existenta acesteia 
in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECŢIUNEA 10. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie 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.

Legea aplicabila este legea romana.

SC FIVE HOLDING SA

CONSTANTA,

SEPTEMBRIE 2015


