
Regulament oficial al campaniei promotionale  

„Comfort-U® – Comfort Talks 2022” 

27.07.2022 – 27.09.2022 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Comfort-U® – Comfort Talks 2022” (denumita 

in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea Secom Healthcare SRL, cu sediul in Cladirea 

Equilibrium 1, Str. Gara Herastrau nr. 2, etaj 8, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J40/9299/1991, avand C.U.I. RO8978457, denumita in continuare 

“Organizatorul”.  

1.2 Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este 

obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii 

si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare 

“Regulamentul”).   

1.4 Regulamentul si eventualele acte aditionale, vor fi disponibile, in mod gratuit, oricarui 

solicitant pe site-ul https://good-routine.com/pages/regulamente-campanii si la sediul 

Organizatorului, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei sau trimitand o solicitare scrisa 

la sediul Organizatorului mentionat la Sectiunea. 1.1 

 

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand 

ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste 

modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in locatiile mai sus mentionate. De asemenea, 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare prealabila 

si fara a notifica Participantii.  

 

1.4 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului 

de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia 

participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea 

unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.   

 

1.5  Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile 

din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt 

obligatorii pentru toti participantii. Pentru evitarea oricarui dubiu, prezenta Campanie nu va fi 

asimilata unei loterii publicitare, in intelesul OG nr. 99/2000. 

1.6   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul 

informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol 

informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura exclusiv pe site-ul www.confort-

urinar.ro.  
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SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 27.07.2022 – 27.09.2022 (numita in continuare „Durata 

Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare 

al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.  

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1 La aceasta Campanie participa exclusiv mostrele de produse  COMFORT-U®: din gama Good 

Routine sub următoarele forme de prezentare:  (i) capsula  - mostra cu 3 capsulesi plic – mostra 

cu 2 plicuri. Campania se va aplica in limita a 4500 de mostre (capsule + plic).din gama 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. LIn Campanie intra  orice persoana fizica majoră, cu domiciliul sau resedinta in Romania, 

care comanda o (1) mostra de COMFORT-U® capsule sau mostra COMFORT-U® plic pe site-ul 

www.confort-urinar.ro pe Durata Campaniei, mentionata la articolul 3.1.  Participantii pot 

comanda in limita a 5 mostre per persoana, pe intreaga durata a campaniei.  

SECTIUNEA 6. PREMIILE 

6.1. In cadrul prezentei Campanii, participantii care comanda o mostra de capsule sau de plic 

COMFORT-U® pe Durata Campaniei, in limita stocului disponibil, intra automat in tragerea la 

sorti pentru unul dintre cele 5 premii  puse in joc: 5 pachete formate fiecare din 1 x smartwatch 

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Ivory +  1 x casti fara fir Xiaomi Redmi Buds 3, ficare pachet in valoare 

de 488,99 lei TVA inclus.   

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este 2444,95 lei, TVA inclus.  

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei 

Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii. Premiile 

din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA  

7.1. In perioada campaniei mentionata la 3.1 comanda 1 mostra de COMFORT-U® capsule sau 

COMFORT-U® plic pe www.confort-urinar.ro si intri automat in tragerea la sorti pentru unul 

dintre cele 5 premii puse in joc: 5 pachete formate fiecare din 1 x smartwatch Xiaomi Redmi Watch 

2 Lite Ivory +  1 x casti fara fir Xiaomi Redmi Buds 3.   

7.2. Extragerea se va face in data de 30.09.2022. Tragerea la sorți va fi electronică, utilizand un 

program computerizat specializat de extragere aleatorie ( random.org) la sediul Organizatorului, 

in prezența reprezentanților acestuia. La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile care nu 

cuprind informațiile solicitate sau în care Participanții furnizează informații incomplete / 

incorecte, precum și înscrierile efectuate în afara Duratei Campaniei. 

http://www.confort-urinar.ro/
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Va fi extrasa cat o (1) rezerva pentru fiecare premiu. În cazul în care câştigătorul nu poate fi 

anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în Regulament, se va apela 

la rezerva câştigătorului. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează 

corect validarea nici pentru rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, iar acesta va rămâne 

în posesia Beneficiarului. 

7.3. Câstigătorii vor fi contactati de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de 

telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu 

premiul câştigat şi procedura de validare. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau 

nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la rezerva 

câştigătorului respectiv şi se va urma aceeaşi procedură de anunţare şi validare. În cazul refuzului 

unui câștigător de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, 

Organizatorul rezervându-și dreptul de a apela la rezervele extrase conform Regulamentului. 

Anuntarea castigatorilor se va face in data de 03.10.2022 pe pagina de Facebook Good Routine, 

printr-o postare dedicata.  

7.4. Participantii nu pot primi contravaloarea in bani a premiului. 

7.5. Livrarea mostrelor se va face prin Posta Romana cu ajutorul agentiei de brand partenere. 

Timpul de livrare va fi determinat de circuitul si fluxul de trimitere asigurat de Posta Romana.  

7.6. Mostrele nu pot fi returnate, acestea sunt materiale promotionale destinate promovarii.  

7.7. Pentru ca un Participant sa beneficieze de promotie este necesara respectarea tuturor 

conditiilor, asa cum acestea sunt specificate in prezentul Regulament. 

7.8 Premiile acordate în cadrul Campanii vor fi livrate câştigătorilor prin curier în termen de 

maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării și se vor înmâna în baza semnării AWB-ului 

și a procesului verbal de predare primire ce însotesc coletul. Din momentul primirii premiilor de 

către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora. 

Ulterior intrării in posesia premiului, câștigătorului îi revin toate responsabilitățile și obligațiile 

conform legislatiei aplicabile în România, cât și responsabilitatea utilizarii premiului in mod 

conform si sigur pentru sanatatea sa si a celorlalti, Organizatorul fiind absolvit de orice 

răspundere ulterior acordării oficiale a premiului, de exemplu, incluzând însa fără a se limita la: 

reparatii, costuri intretinere etc. 

7.9 Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor 

revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei 

Campanii. 

7.10. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară 

înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile 

respective vor fi anulate. 

7.11 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în 

Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. 

7.12. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 

Campanii. 



7.13 Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din 

Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat 

câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor 

persoane, pe baza dovezilor existente. 

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA 

8.1. 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 pune pe acesta din urma in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

8.2. 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 dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta 

este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 zile de la 

aparitia cazului de Forta Majora. 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE 

9.1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale ocazionate de desfasurarea Campaniei.  

 

SECTIUNEA 10. LITIGII 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie 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. 

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE 

11.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.  

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin 

intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in 

vigoare prin publicarea prealabila a acestor modificari. 

11.3. Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie pe www.good-routine.com, in sectiunea 

Regulamente campanii. 

 

 

Organizator, 

SECOM Healthcare S.R.L. 

Radu Ciurba – Business to Consumer Director  
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