Regulament campanie
“Sky Group iti dubleaza termenul de plata”

Articolul 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Art.1.1. Campania promotionala “Sky Group iti dubleaza termenul de plata”, denumita in
continuare “Campania”, este organizata de S.C SKY GROUP SRL, cu sediul in Str. Superba 3
Jud. TIMIS, Loc. DUMBRAVITA , inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J35/1199/2004 ,
Cod unic de inregistrare RO16365631 , capital social 670.000 lei, denumita in continuare
“SKY GROUP SRL” sau “Organizatorul”.
Art.1.2 Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul
regulament este finala. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in cadrul
platformei e-oferta precum si pe site-ul companiei www.skygroup.ro, conform legislatiei
aplicabile din Romania.
Articolul 2. Definitii
- Participant - Clientul companiei S.C.SKY GROUP SRL
- comanda - necesar de produse solicitat de client, prin intermediul aplicatiei e-oferta sau orice
alt mijloc de comunicare.
-e-Oferta – platforma electronica ce permite clientilor Sky Group accesul la preturi, precum si
lanzarea comenzilor catre S.C. SKY GROUP SRL
Articolul.3. Scopul, durata si obiectul campaniei
Art.3.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
aplicabile comercializarii de produse, in scopul stimularii vanzarilor produselor marca
Organizatorului.
Art.3.2. Campania se desfasoara prin intermediul aplicatiei e-oferta precum si prin toate
celealte mijloace de comunicare.
Art.3.3 Obiectul campaniei il reprezinta, dublarea teremnului de plata, pentru clientii S.C SKY
GROUP SRL, care au contract de Vanzare-Cumparare, dar nu mai mult de 60 zile
calendaristice.
Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare
Art.4.1. La campania pentru stimularea vanzarii, poate participa, in conditiile stabilite in
prezentul Regulament, orice persoana juridica, in conditiile prezentate la art. 5. care are
incheiat Contract de Vanzare - Cumparare cu organizatorul cu privire la obiectul lui de
activitate.

Articolul 5. Termenul de plata si produse participante
Art.5.1 Promotia se aplica clientilor care beneficiaza de un termen de plata pe baza
contractului de vanzare-cumparare, semnat in prealabil
Art.5.2 Produsele participante sunt produsele comercializate de organizator - S.C. SKY
GROUP SRL. La aceasta campanie promotionala participa toate produsele care fac parte din
oferta organizatorulu, mai puntin: Cartuse OEM, Cartuse copiator Katun, Hartie copiator SKY
PRINT PAPER.
Articolul 6. Modul de desfasurare a campaniei
Art. 6.1. Pentru a participa la campanie, participantul trebuie sa detina contract de
Vanzare-Cumparare cu organizatorul si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Participantul sa fie persoana juridica
2. Clientul sa beneficieze de un termen de plata mai mare de 2 zile si mai mic de 60 zile
Art. 6.2 In ziua campaniei, organizatorul anunta prin intermeniul newsletterelor sau prin orice
alte mijloace inceperea promotioei. Promotia este valabila doar in ziua respectiva incepand cu
ora 09:00 pana la ora 17:30.
Art. 6.3 De aceasta campanie, beneficiaza cleintii care indeplinesc cerintele conform art 6.1,
care plaseaza o coamdna in aplicatia e-oferta sau prin orice alte mijloace pe produsele
comemercializate de S.C. SKY GROUP SRL conform Art 5.2 si care are o valoare de minim
500 lei + tva.
Art. 6.4 Comenzile care sunt mai mici de 500lei + tva vor beneficia de termenul normal de
plata confirm contractului.
Art. 6.5 La campanie pot participa clientii care beneficiaza de termen de plata, cu un
instrument bancar ( B.O. sau CEC ) precum si clientii care achita la scadenta pe baza de OP.
Art. 6.6 Organizatorul isi rezerva dreptul sa excluda din campanie, clientii care au incidente de
plata.
Articolul 7. Frauda.
Art. 7.1. In cazul in care Organizatorul sesizeaza tentative de frauda, acesta are dreptul de a
exclude definitiv clientul de la aceasta campanie promotionala si oricare alta, desfasurata de
Organizator.
Articolul 8. Intreruperea campaniei
Art.8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul sa inceteze sau sa intrerupa campania promotionala,
oricand pe parcursul desfasurarii acesteia. Facturile emise pana la momentul
incetarii/intreruperii campaniei, nu-si vor pierde beneficiile care rezulta din aceasta campanie
promotionala.
Art. 8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in
prezentul regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte

de a anunta publicul despre aceste modificari si fara a afecta drepturile acordate clientilor
participanti la campania promotionala
Articolul 9. Reclamatii si litigii
Art. 9.1. Orice reclamatie in legatura cu Campania trebuie formulata in scris si trimisa pe
adresa Organizatorului mentionata la art.1.1 sau trimisa pe email la urmatoarea adresa:
clienti@skygroup.ro
Art. 9.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau,in cazul in care aceasta nu va fi posibila, vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Articolul 10. Regulamentul campaniilor promotionale
Regulamentul campaniei pentru stimularea vanzarii, este afisat si disponibil gratuit pe site-ul
www.skyprint.ro precum si in cadrul platformei e-oferta, pe toata perioada de desfasurare.
Orice contestatie privind campania, poate fi depusa la adresa: SC SKY GROUP SRL, Sediu
social, Dumbravita, Str. Superba Nr.3, Timisoara, Timis sau trimisa pe mail la
contact@skygroup.ro
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