
Regulament campanie 

“Hartie Copiator la pret redus” 

Campania "Hartie Copiator la pret redus" este o campanie dedicata numai 
distribuitorilor Sky Group si are rolul de a stimula promovarea produselor Sky 
Group in randul distribuitorilor precum si fidelizarea acestora. Totodata prin 
aceasta campanie, distribuitorii Sky Group beneficieaza de cel mai mic pret de pe 
piata la hartia de copiator Sky Print   
Paper , 80 grame ,format A4, in limita stocului disponibil.   

Pentru a beneficia de beneficiile acestei campanii trebuiesc respectate si indeplinite 
anumite cerinte:   

al. 1 Trebuie sa fi un partener Sky Group si sa existe un contract semnat cu 

clauza de avalizare sau BO avalizat ca si garantie. In caz contrar hartia 

trebuie achitata cash.   

al. 2   Trebuie sa existe semnata anexa la contract ce reglementeaza aceasta campanie 

si conditiile de desfasurare.   

al. 3 Trebuie sa fi incadrat intr-unul din palierele de discount P1-P4 

al. 4  Pentru  a  putea  beneficia  de  campanie,  la  final  de  luna  trebuie  indeplinit 

targetul  de achizitii aferent campaniei sus mentionate, valoare ce a fost 

comunicata anterior (luna anterioare) de catre agent, in scris , conform aliniat 

5 din prezentul regulament. Dupa atingerea  targetului  se  poate  comanda  

cantitatea  garantata  la  pret  redus.  Livrarea hartiei  se  poate  realiza  intrun  

interval  de  aprox  30-35  zile  de  la  inchiderea  lunii in care targetul a fost 

atins, iar prioritatea in livrare este : clientii cu plata cash, clientii cu BO si in 

final in limita stocului se va putea vinde si extracampanie, la pret de lista 

conform oferta electronica ,insa numai daca exista disponibilitate in stoc.   

al. 5  Volumul de achizitii pe consumabile care trebuie  indeplinit, se comunica  in 

scris la fiecare inceput de luna, de catere agentul alocat, in conformitate cu 



volumul de hartie pentru care clientul a optat dar nu mai putin de 1 palet ( 

250 topuri ) si multiplu de palet.   

al. 6    In  functie  de  volumul  realizat  se  poate  acorda  un  numar  maxim  de  

topuri  la  pret subventionat, conform anexa contract. In cazul in care se 

doreste sa se comande peste cantitatea  stabilita  ca  target  initial,  se  poate  

comanda,  insa  la  pretul  standard  de distributie afisat in oferta electronica. 

al. 7 Preturile sunt valabile pana la alte modificari impuse de producator. 

al. 8 Pretul se calculeaza la curs EURO din ziua facturarii pentru plata cash. La 

termen de plata se poate calcula o diferenta de curs valutar daca se impune 

al. 9 

al. 10 

al. 12 

al. 13 

al. 14 

al. 15 

al. 16 

al. 17 

al. 18 

Comanda minima este de 1 palet ( 250 topuri ) cu livrare directa la adresa, indiferent de 

localitate pe tot teritoriul Romaniei. 

Nu se cumuleaza volume sau cantitati si nu se fac reportari de la o luna la alta.  

Campania este optionala si nu trebuie comandata intreaga cantitate care poate fi  

subventionata.   

 Se poate comanda fractionat, la nivel de palet, pe parcursul lunii urmatoare realizarii 

targetului de achizitie conform anexei la contract. Nu este nevoie sa se lanseze o 

comanda pe toata cantitatea oferita la pret redus.  Plata se realizeaza numai cu 

instrument de plata, BO avalizat sau cu plata cash. 

Pentru plata cash topul de hartie costa 7.25lei + TVA/top, iar pentru plata la termen de 
30 zile cu BO avalizat, costul topului de hartie este de 1.69 eur  + TVA/ top.
 Comanda se plaseaza agentului de vanzari, iar livrarea se realizeaza intr-un 

 interval 30- 35 zile de la inchiderea lunii in care a fost realizat targetul de achizitie. 

 Termenul se stabileste la fiecare livrare in functie de disponibilitatea furnizorului 

 si adresa de livrare.   

Facturile de hartie vor fi expediate automat pe mail. In cazul in care nu primiti 

factura va rugam sa ne contactati. 

 Transport GRATUIT direct la adresa mentionata, pe intreg teritoriul Romaniei, insa 

numai ptr comanda minima de 1 palet. Pot aparea unele situatii exceptionale care se 

 vor discuta punctual cu agentul de vanzari. 

Regulamentul campaniei se poate modifica fara o anuntare in prealabil.   

Campania este optionala si nu presupune nicio obligativitate in cazul in care nu doriti 

 sa participati la aceasta campanie. 

al. 11



al. 19  La targetul campaniei se iau in calcul toate achizitiile realizate pe toate grupele de produse, 

exceptie facand grupele: Pantum Consumabile, Imprimante, Cartuse laser WPS, Cartuse 

copiatoare WPS, Cartuse Inkjet OEM, precum si produsele cu preturi customizate. Valoarea 

targetului se poate schimba, aceasta schimbare fiind anuntata de agentul dvs.   

Pentru mai multe detalii va rugam sa contactati agentul dumneavoastra. 




