
Regulamentul oficial al campaniei
“Castiga cafea pentru 1 AN”

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului 
Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos:

Art 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania “Castiga cafea pentru 1 AN”, este organizată de SC Client Management S.R.L., 
cu sediul în Str. Erou Nicolae Iancu, 11-19, Vila 2A, Voluntari, jud. Ilfov, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J23/3849/12.12.2008, CUI: RO16617232.

Art 2. DURATA CAMPANIEI 
Campania este organizata in Romania si desfasurata pe site-ul www.CutiaCuCafea.ro. 
Campania se va desfasura in perioada 01.04 - 30.04.2014.

Art 3. OBIECTUL CAMPANIEI
La aceasta campanie participa toate produsele comercializate pe site-ul 
www.CutiaCuCafea.ro, in limita stocului disponibil, iar disponibilitatea produselor va putea fi 
consultata/verificata prin intermediul operatorilor telefonici.

Art 4. PREMIILE CAMPANIEI
Premiul campaniei consta in 12 vouchere electronice in valoare de 150 RON (inclusiv TVA) 
fiecare. Fiecare voucher va avea valabilitate 1 luna, incepand cu ziua imediat urmatoare 
tragerii la sorti (de exemplu, castigatorul campaniei va fi extras in 15 mai, primul voucher va 
fi valabil in perioada 16 mai - 15 iunie, al doilea voucher va fi valabil in perioada 16 iunie - 16 
iulie, etc.). 
Valoarea totala a premiului este 1.800 RON (TVA inclus).
Voucherele vor fi transmise castigatorului prin adresa de email folosita la comandare, 
imediat dupa tragerea la sorti. 
Voucherele se pot utiliza exclusiv pentru cumparaturi pe site-ul www.CutiaCuCafea.ro, cate 
un singur voucher pentru o comanda. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica 
decat valoarea voucherului, diferenta nu se restituie/reporteaza.
Voucherele obtinute in urma acestei campanii nu poate fi cumulate cu alte gift carduri sau 
coduri de reducere pe site-ul www.CutiaCuCafea.ro.
Organizatorul nu isi asuma faptul ca din cauze tehnice mesajul care va contine Voucherul nu 
ajunge in inboxul adresei de email declarate de catre participant la inregistrarea comenzii. 
Dovada trimiterii mesajului de catre Organizator reprezinta exonerarea acestuia de orice 
culpa. 
Voucher-ul este nominal şi poate fi utilizat doar de catre castigatorul campaniei. Utilizarea lui 
este conditionata de folosirea aceleasi adrese de email folosita de castigator la plasarea 
comenzii prin care a participat la campania promotionala.

Art 5. SEMNALIZAREA CAMPANIEI
Campania “Castiga cafea pentru 1 AN” se va comunica prin intermediul site-ului 
www.CutiaCuCafea.ro, prin email-uri, prin campaniile de reclama derulate de catre 
Organizator, pe paginile de Facebook, Twitter ale Organizatorului.

Art. 6 DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
La aceasta campanie poate participa orice persoană fizică având domiciliul stabil în 
România, care a implinit varsta de 18 ani, precum si orice persoana juridica inregistrata in 
Romania, cu conditia sa faca o cumparatura in valoare minima de 200 RON (inclusiv TVA) 
din magazinul online www.CutiaCuCafea.ro in perioada campaniei. La campanie nu pot 
participa angajatii Organizatorului.



Art 7. MECANISMUL CAMPANIEI
Inscrierea in campanie se face automat in baza achizitiei de minim 200 RON (TVA inclus) 
din magazinul www.CutiaCuCafea.ro in perioada campaniei.
Sunt considerate eligibile comenzile plasate in www.CutiaCuCafea.ro in perioada campaniei 
01.04 - 30.04.2014 si platite pana in data de 15 mai 2014.
Extragerea pentru desemnarea castigatorului se va face  in data de 15 mai 2014, prin 
tragerea la sorti electronica a adresei de email folosita la comandare.
Beneficiarul final al premiului va fi anuntat public pe site-ul www.CutiaCuCafea.ro si pe 
pagina de facebook in data extragerii.
Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon Castigatorul, folosind datele de contact 
furnizate de catre acesta in momentul participarii la Campanie, in maximum 2 (doua) zile 
lucratoare de la desemnarea lui. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul nu poate fi 
contactat, in termen de 2 (doua) zile, sau daca refuza premiul, se va desemna alt castigator 
dintre cele 3 (trei) rezerve extrase, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Art. 8 REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/
sau participant), pe website-ul www.CutiaCuCafea.ro.

Art. 9 FORTA MAJORA
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora 
si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o 
continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea 
Campaniei.

Art. 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Art. 11 LITIGII
Eventualele neintelegeri 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.

Art. 12 INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin afisarea pe site. 

ORGANIZATORUL CAMPANIEI
SC Client Management S.R.L.


