
 Regulament ”2 X Diferenta” 

  

  

Art.1. Organizator : 

1.1. S.C. SKY GROUP SRL , cu sediul social in Dumbravita, Str. Superba, nr 3, judetul Timis, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J35/1199/2004, atribut fiscal RO, avand numar unic de 
inregistrare 16365631, denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”. 

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din 
Romania. 

Art.2. Obiectul Regulamentului: 

Clientii companiei SKY GROUP SRL din Romania, beneficiaza de clauza ofertei concurente care le 
confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de companiile care au acelasi obiect de 
activitate, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare, prezente pe platformele de 
vânzare online, cu acelasi obiect de activitate. 

Promotia se refera strict la gama de cartuse marca WPS, comercializate de SKY GROUP SRL. 

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului 
regulament. 

Art.3. Definire termeni: 

3.1. Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului SKY GROUP SRL 
sa obtina de la acesta, produse, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare 
celor oferite de terte entitati comerciale. 

3.2. Obiectul promotiei – rambursarea dublului diferentei dintre pretul platit pentru un produs 
achizitionat de la organizator, conform ofertei, pentru plata in avans sau ramburs si pretul mai 
mic practicat de alte companii, cu acelasi obiect de activitate, pentru acelasi produs si in aceleasi 
conditii de comercializare.  

3.3. Client eligibil pentru achizitia online - clientul este eligibil pentru rambursarea dublului 
diferentei, daca a achizitionat si platit produse vandute de organizator, prin cadrul platformei de 
lansare comenzi sau orice alt mod de comunicare. 

3.4. Companii cu acelasi obiect de activitate – persoanele juridice, care comercializeaza 
consumabile pentru imprimante, nu se afla in procedura generala de insolventa sau in faliment, 
care au oferta de pret publica. 

3.5. Acelasi produs – produs identic cu cel achizitionat de la organizator, acelasi cod de produs, 
aceleasi caracteristici tehnice si de calitate. 

3.6. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai 
mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat de la organizator. 
Compararea se va face intre pretul de vanzare din ziua achizitiei practicat de organizator si pretul 
de vânzare oferit de catre o alta companie. 

Mentionam ca produsul al carui pret este mai mic la societatea concurenta, nu trebuie sa faca 
obiectul unei actiuni de reduceri de pret, promotie, lichidare de stoc, soldare, resigilare si 
trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de: 

a. Finantare; 

b. Servicii oferite – garantie si livrare (gratuita); 

c. Termenul de garantie al produsului. 



d. Caracteristiti tehnice ( produs 100% nou ); 

3.7. Valoarea rambursarii – Valoarea se va calcula fata de pretul pentru plata in avans sau 
ramburs, pentru produsul vandut de organizator si pretul identificat de client. Rambursarea va 
avea o valoare egala cu dublul diferentei dintre pretul platit de client pentru un produs 
achizitionat de la SKY GROUP SRL si pretul practicat de unul din compamiile concurente 

Art. 4. PARTICIPANTI : 

4.1. La promotie poate participa orice persoana juridica, care a achizitionat si achitat cel putin un 
produs comercializat de SKY GROUP SRL, care are acces la oferta electronica - eSKY a 
organizatorului. 

4.2.Promotia nu se adreseaza persoanelor fizice. 

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE: 

Promotia este valabila, pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa 
retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara 
obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti. 

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE : 

6.1. Pentru ca un client SKY GROUP SRL sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa 
intruneasca cumulativ urmatoarele conditii: 

6.2. Clientul sa fi achizitionat un produs de la SKY GROUP SRL, achizitia fiind confirmata prin 
factura fiscala emis de organizator, care se prezinta pentru rambursare si chitanta in cazul in care 
produsul se livreaza cu plata ramburs. 

6.3. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi produs si acelasi cod de produs, la una din 
companiile concurente, insa la un pret mic celui practicat de organizator 

6.4. Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin fotografii datate sau print screen-uri/URL 
(maxim 7 zile calendaristice de la data achizitiei specificata pe factura). 

6.5. Pentru rambursarea diferentiei costulului produsului produsul achizitionat de la organizator, 
trebuie sa fie disponibil in stocul companiei concurente la data solicitarii rambursarii a diferentei 

6.6. Pretul mai mic trebuie sa fie valabil minim 3 zile consecutive in oferta companiei 
concurente, calculate incepand cu ziua solicitarii rambursarii diferentei. 

6.7. Clientul sa nu fi returnat produsul achizitionat de la organizaror. 

Art.7. MECANISMUL PROMOTIEI : 

7.1. Daca in termen de maxim 7 zile calendaristice de la achizitionarea produsului, clientul 
constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic, SKY GROUP SRL se angajeaza 
sa ramburseze dublul diferentei de pret clientului. In cazul in care clientul depaseste termenul 
de 7 zile calendaristice , pierde dreptul de a mai primi rambursarea dublului diferentei de pret. 

7.2. Pentru a beneficia de restituirea dublului diferentei de pret clientul este obligat sa prezinte 
toate informatiile solicitate de organizator, confirm prezentului regulament. 

7.3. SKY GROUP SRL isi rezerva dreptul de a verifica informatiile primite de la cleint, datele 
privind existenta pretului mai mic la magazinul/site-ul indicat de catre client si indeplinirea 
conditiilor impuse pentru rambursarea dublului diferentei de pret. 

 

7.4. Compararea pretului va fi facuta intre pretul din ziua achizitiei produsului pentru plata 
in avans sau ramburs, fara a tine cont de pretul altor servicii asociate (exemplu: cost de 
transport, asigurare etc.), si pretul de vânzare oferit de catre companiile concurente, care au 
oferta de pret publica,conform prezentului regulament. 



7.5. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele care pot fi achizitionate la un pret mai 
mic de la companii concurente, care sunt la reducere de pret, promotie, lichidare de stoc, 
soldare, resigilare etc. 

7.6. Clientului ii va fi rambursata diferenta printr-o factura fiscala, emisa de organizator, pe care 
va fi prezicata o pozitie - Discounturi comerciale - iar suma va fi negativa, in valoarea diferentei 
care reiese din calcule in conditiile regulamentului 

7.7. Daca clientul NU ARE DREPTUL sa returneze produsul care a facut obiectul rambursarii 
dublului diferentei in conditiile prezentului Regulament achizitionat de la SKY GROUP SRL 

Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare, clientul va primi in scris motivarea refuzului 
cererii de rambursare. Orice contestare a acestui raspuns poate fi depusa la sediul societatii - SKY 
GROUP SRL Dumbravita, Str. Superba, nr 3, judetul Timis sau prin intermediul, adresei de mail 
clienti@skygroup.ro. 

Art.8. LITIGII 

8.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi 
solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare 
instantelor judecatoresti competente, de pe raza de resedinta a organizatorului. 

Art.9. DISPOZITII FINALE 

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice client care 
falsifica procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care incalca prezentul Regulament, 
care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza 
cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana. 

9.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, 
va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste 
metode vor fi descalificate. 

9.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplica conform 
planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor 
tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, 
securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei ofertei 
concurente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea 
prezentului Regulament. 

9.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile 
prezentului Regulament. 

  

  

S.C. SKY GROUP S.R.L 

 


