REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"KIOSK pentru fiecare "
Perioada valabilitate: nelimitata

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania "KIOSK pentru fiecare!", este organizata de SKY GROUP SRL, cu sediul in str. Superba nr. 3,
jud. TIMIS, loc. DUMBRAVITA, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J35/1199/2004, Cod unic de
inregistrare RO16365631, capital social 667.000 lei.
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala
si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform
legislatiei aplicabile din Romania.
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.
Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe
perioada promotiei pe www.skygroup.ro si www.skyprint.ro.
ARTICOLUL 2. DENUMIRE. DURATA. CONDITII. PREMII.
Campania promotionala poarta denumirea "KIOSK pentru fiecare!"
Campania promotionala se desfasoara pe o perioada nelimitata.
Campania se activeaza de la data solicitarii din partea clientului pentru acest tip de stimulare a
vanzarilor, solicitare inregistrata si confirmata de organizator.
In eliberarea voucherului cadou se are in vedere valoarea achizitiilor lunare si/sau dupa caz a
promotiilor organizatorului afisate pe site (n. cu caracter zilnic).
Valoarea voucherului este procentuala din valoarea achizitiei, in conditiile alineatului precedent si
conform praguri procentuale indicate in Regulament, art. 3.
Emiterea voucherului are loc la atingerea pragului valoric de 850 euro + TVA (pentru achizitii efectuate
in cursul a 4 luni consecutive de la inceperea campaniei) sau, dupa caz, la atingerea pragului valoric de
1150 euro + TVA (pentru achizitii efectuate in cursul a 6 luni de la inceperea campaniei. Pentru situatia
data caracterul consecutiv al lunilor nu este o cerinta obligatorie insa este necesar ca intreruperile sa
nu aiba un interval neregulat si indelungat inafara campaniei).

Premiile oferite in cadrul acestei CAMPANII se acorda automat prin atingerea pragului valoric de
achizitie. Beneficiarul poate opta si pentru refuzul premiului, caz pentru care va instiinta organizatorul,
in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, in caz contrar Organizatorul este exonerat de
orice raspundere.
Campania este organizata in scopul stimularii vanzarilor si nu presupune taxa de participare sau
cheltuieli suplimentare din partea participantilor, singura conditie constand in achizitia de
consumabile pentru imprimante laser , conform conditii de participare din REGULAMENT.
Voucherele acordate in cadrul campaniei nu se cumuleaza cu alte vouchere acordate, distinct, in
cadrul altor campanii/promotii ale organizatorului.
Campania este valabila doar pe teritoriul Romaniei in conditiile REGULAMENULUI.
Premiul acordat:


KIOSK, DISPOZITIVUL MODULAR AUTOMAT DE PRINTARE”

ARTICOLUL 3. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE. BONUSARE.
Obiectul campaniei il reprezinta toate produsele compatibile comercializate de catre organizatorul
S.C. SKY GROUP S.R.L., din grupa de produse sky print, just yellow, imprimante inkjet:
ID_Grupa Denumire

Bonus standard

2 CARTUSE SKY

10%

3 ACCESORII

10%

8 REZERVE SKY

10%

10 CERNEALA SKY

10%

11 TONERE JUST YELLOW

5%

12 RIBOANE SKY

10%

14 TONERE SKY

10%

16 TONER REFILL SKY

10%

28 CHIP EU

10%

31 CHIP

10%

41 OPC DRUM

5%

42 ACCESORII LASER

5%

46 CHIP SCC

10%

49 TONERE PREMIUM

10%

67 CARTUSE COPIATOARE

10%

68 TONER POLYESTER & CHEMICAL

10%

84 TONER REFILL JUST YELLOW

5%

Prezenta campanie se cumuleaza cu alte campanii in perioada de valabilitate. Alte campanii pot fi:
pachete promotionale, acordare de vouchere, cadouri sau orice alta forma de promotie.
ARTICOLUL 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica valabil infiintata pana la data de
14.aprilie.2017, in conditiile legiii romane, care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac
obiectul acestei promotii, denumiti in continuare “participantI”.
Nu pot participa la aceast concurs angajatii companiei S.C. SKY GROUP S.R.L., precum si rudele in
linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al doilea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.
ARTICOLUL 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE SI CONDITIILE DE
PARTICIPARE
(1) Pentru a participa la prezenta campanie participantii trebuie:
- sa opteze si sa informeze organizatorul pentru acceptul acestui tip de campanie;
- sa plaseze/inregistreze comenzi de 850 euro +TVA, in timpul a 4 luni consecutive, calculate de la data
activarii campaniei, din reperele de produs conform oferta electronica comunicata clientului sau, dupa
caz, existente pe platforma organizatorului sau, dupa caz, pentru reperele indicate direct prin apel
telefonic pentru produsele aflate in campanie.
- sa plaseze/inregistreze comenzi de 1150 euro +TVA, in timpul a 6 luni, calculate de la data activarii
campaniei, din reperele de produs conform oferta electronica comunicata clientului sau, dupa caz,
existente pe platforma organizatorului sau, dupa caz, pentru reperele indicate direct prin apel telefonic
pentru produsele aflate in campanie. Caracterul consecutiv al lunilor nu este o cerinta obligatorie insa
este necesar ca intreruperile sa nu aiba un interval neregulat si indelungat inafara campaniei).
Participantii nu sunt limitati ca si numar de comenzi.
Fiscalitate:

In vederea validarii premiului castigat atunci cand valoarea premiilor castigate depaseste
contravaloarea de 600 lei, cumparatorul/participantul trebuie obligatoriu sa puna la dispozitia
Organizatorului o copie a cartii sale de identitate, in vederea platii impozitului pe veniturile din premii
datorate conform art. 77 din Codul Fiscal. Impozitul pe veniturile din premii va fi suportat de catre SC
SKY GROUP SRL si declarat prin Declaratia 205, depusa la Administratiile Financiare cu mentiunea
"impozit pe venituri din premii obtinute in anul 2015".
Celelalte conditii stabilite prin REGULAMENT se aplica corespunzator.
In cazul in care participantul refuza premiul castigat cele mai sus stabilite isi inceteaza
aplicabilitatea, participantul trebuind doar sa informeze organizatorul despre refuzul premiului castigat.
Acest refuz nu afecteaza participarea pe mai departe in cadrul campaniei de catre participant prin
lansarea altor comenzi conform REGULAMENT. Refuzul participantul de acceptare a premiului se va
calcula separat per fiecare premiu castigat atunci cand un participant este declarat castigator de mai
multe ori pe parcursul campaniei in conditiile REGULAMENTULUI.
Articolul 6. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania Promotionala va fi intrerupta ori va inceta in caz de forta majora, inclusiv in cazul
imposibilitatii Organizatorului de a continua prezenta Campanie Promotionala, cu instiintarea publicului
prin intermediul site-ului www.skygroup.ro sau www.skyprint.ro .
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica regulamentul
si anexele acestuia, si pentru alte situatii decat cele de la alineatul precedent, oricand pe parcursul
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzatoare (afisare pe site etc.) atunci cand continuarea CAMPANIEI nu mai este posibila din
motive economice sau de alta natura care ar pune organizatorul in imposibilitatea de a sustine
campania.
ARTICOLUL 7. MODALITATE IDENTIFICARE SI CUMPARARE
O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii, daca produsele
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.
ARTICOLUL 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele, pentru:
Pierderile sau deteriorarile ale documentelor justificative ale premiului cauzate prin fapta sau din
culpa castigatorului.
Organizatorul nu va fi obligat sa accepte documente falsificate care tind sa probeze lansarea unei
comenzi in conditiile REGULAMENTULUI, din partea clientului/participantului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
ARTICOLUL 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform
prevederilor legale in vigoare.
In cazul in care valoarea premiilor acordate unui singur client intr-o singura tranzactie depaseste
valoarea de 600 lei, SC SKY GROUP SRL va suporta impozitul pe venituri din premii de 16% conform
Codului Fiscal.
Impozitul va fi declarat prin depunerea Declaratiei 205 catre Administratiile Financiare, cu mentiunea
"impozit pe venituri din premii obtinute in anul 2016". Prezenta campanie se desfasoara cu scopul
stimularii vanzarilor.
Calculul impozitului. Formula uzitata
Impozitul se calculeaza prin metoda sutei majorate, adica venitul net reprezinta 84% iar 100% va
reprezenta "x". Asupra lui "x" se va aplica 16%.
Exemplu cifric, la situatia: ex. 900 venitul din castig, 600 suma neimpozabila, impozit suportat de
organizator SKY GROUP.
300 (venitul net= 900-600)........84%
x.........................................100%
x=100 x 300/84= 357
16% x 357=57
Acest 57 va reprezenta impozitul de virat la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare
platii/realizare a venitului.
Aceasta formula de calcul impozit este avuta in vedere si aplicabila conf. Disp. Cod fiscal.
ARTICOLUL 10. 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 de la sediul organizatorului.
ARTICOLUL 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul www.skygroup.ro si
www.skyprint.ro, pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Orice contestare avand ca obiect campania promotionala "KIOSK pentru fiecare!" 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.
Cererea scrisa si motivata, a participantilor la prezenta promotie în vederea sesizarii Organizatorului cu
privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusa la sediul SC SKY GROUP SRL, din loc.
Dumbravita, str. Superba nr.3, Timisoara, Timis, sau trimisa pe mail, la contact@skygroup.ro cu
respectarea conditiilor legale privind semnatura electronica în termen de maximum 48 de ore de la
primirea premiilor, orice sesizare în acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind
considerata nula de drept si neavenita. Urmatoarele 15 (cincisprezece) zile calendaristice sunt destinate
solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.
Pentru solicitari, participantii la promotie se pot adresa Organizatorului la numarul de telefon 0256274839 sau la adresa de e-mail contact@skygroup.ro, de luni pâna vineri între orele 09:00-17:30.

