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REGULAMENT CAMPANIE DE EDUCARE ECOLOGICA 

 COLECTARE CARTRIDGE PANTUM  

"3 DOLARI PENTRU FIECARE CARE CARTUS GOL!" 

 

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al campaniei  

1.1. Campania de colectare "RETURN CARTRIDGE!", denumita in continuare "Campania" este organizata 

de SKY GROUP S.R.L., cu sediul social in Timisoara, str. Johann Wolfgang von Goethe, nr. 2, jud. Timis, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1199/2004, avand CUI 

RO16365631, capital social 1.877.000 lei, denumita in continuare "SKY GROUP S.R.L." sau "Organizatorul" 

având în vedere prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).  

1.2. Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) constand in cartuse 

de imprimanta „cartridge Pantum” se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament 

(„Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice profesionist care participă la aceasta 

campanie este de acord cu prevederilor prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect 

neacordarea reducerilor oferite de Organizator. 

1.3 Decizia de derulare a campaniei de educare ecologica conform regulilor din prezentul regulament este 

finala. Regulamentul oficial este întocmit si va fi facut public prtenerilor nostri, in platforma e-oferta, accesibila 

partenerilor Sky Group. 

 

Articolul 2. Definitii  

Participant - orice persoana fizica persoană juridica cu domiciliul/resedinta/sediul, dupa caz, in Romania 

care efectueaza achizitii de produsele participante de la societatea SKY GROUP S.R.L sau de la partenerii 

sai, parteneri Pantum. 

Achiziţii - achizitiile facute, in perioada campaniei, de catre participant (client) constand in Cartuse OEM 

Pantum , vandute de societatea SKY GROUP S.R.L. sau de ceilalti parteneri Pantum la nivel national; 

Produse participante - Cartuse OEM Pantum folosite , in stare intacta ( nerefillate sau refillate) 

Reducere comerciala - o reducere de pret viitoare acordata Participantului care efectueaza Achizitii de 

Produsele participante direct de la societatea SKY GROUP S.R.L, în cazul returnarii unui cartus de 

imprimanta „cartridge Pantum”, daca in urma receptiei cartusului se stabileste ca este coform.  Reducerea 

comerciala este in cuantum de 3 usd/ cartus gol nerefillat (echivalentul in lei la cursul BNR) sau 1 

usd/cartus gol refillat ( echivalentul in lei la cursul BNR) returnat va fi acordata sub forma unei facturi de 

storno in luna urmatoare colectarii , in perioada 5-15 a lunii , si comunicata la adresa de mail indicata de 

client.  

Voucher cadou Emag – cupon valoric cu utilizări multiple in format electronic achizitionat de Organizator 

de la Emag, oferit gratuit Participantului care efectueaza Achizitii de Produsele participante direct de la 

societatea SKY GROUP S.R.L, în cazul returnarii unui cartus de imprimanta „cartridge Pantum”, daca in 

urma receptiei cartusului se stabileste ca este coform. Valoarea acesui voucher cadou se determina 

inmultind numarul de cartuse goale returnate de Partener cu valoarea de 3 usd/ cartus gol nerefillat sau 1 

usd/ cartus gol refillat, returnat (echivalentul in lei la cursul BNR) . Voucherele vor fi livrate electronic in 

luna urmatoare colectarii , in perioada 5-15 a lunii , la adresa de mail indicata de client.  



 
 

 

2 

 

Articolul.3. Scopul, durata si obiectul campaniei  

3.1. Prezenta campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare 

sub forma unui program special pentru colectarea cartușelor de imprimantă și tonerelor, pentru a asigura 

educarea ecologica a Participantilor in vederea tratarii corecte din punct de vedere a legislatiei de mediu a 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) rezultate din activitatea desfăşurată in calitate de 

distribuitor de imprimante si consumabile Pantum. 

Cartușele de imprimantă de unică folosință aparțin categoriei deșeurilor periculoase, care dăunează 

mediului, deoarece conțin metale grele, precum și solvenți și pigmenți nocivi pentru sănătate. 

În situația în care cartușele de imprimantă sparte se aruncă la gunoi există pericolul ca acestea să 

contamineze apele subterane și mediul. Descompunerea unui cartuș de cerneală folosit poate dura până la 

1.000 de ani, iar alternativele de ardere pot polua și crește emisiile de dioxid de carbon, ducând la încălzirea 

globală. 
Dacă reprezentați o companie, este important să știi că legea actuală impune fiecărei companii să aibă o 

evidență a tuturor deșeurilor generate de activitățile sale și să organizeze eliminarea acestora în condițiile 

prevăzute de lege.  

Cartușele de imprimantă, nu se arunca la întâmplare deoarece sunt considerate deșeuri DEEE, 

nedegradabile și poluante, ci se predau în centrele dedicate sau la colectori specializați.  
Noi rasplatim spiritul ecologic! In schimbul preocuparii dumneavoastra de a proteja mediul inconjurator, noi 

va recompensam.   

Fiecare cartuș trimis este analizat din două perspective: pentru recondiționare sau pentru valorificarea 

materialelor prin reciclare, după care este dezasamblat și anumite componente vor fi refolosite.  

Există două metode prin care cartușele pot fi reciclate, prima fiind prin remanufacturare, care presupune că 

un cartuș uzat trece prin procesul de înlocuire a pieselor uzate, fiind apoi reîncărcat cu cerneală sau toner 

iar a doua metodă este prin distrugere, acesta fiind demontat, astfel încât piesele componente să fie reciclate, 

recuperându-se plastic sau metal 

3.2. Campania de educare se desfasoara prin intermediul platformei sky e-oferta dar si prin comenzi ferme 

pe mail, telefon sau fax informatia fiind facuta publica prin intermediul newsletterelor.  

3.3. Modalitatea de obtinere a sumei de 3 usd / cartus sub forma de reducere comerciala sau Voucher Emag 

depinde de optiunea setata de Participant in platforma sky e-oferta sau mail, telefon, fax. 

3.4. Pentru logare in platforma sky e-oferta Participantul va parcurge urmatorii pasi:  

o Primul pas este solicitarea link-ului de e-oferta pentru descarcare si datele de logare . 

o Din acest camp se va face logarea :  
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o Dupa logare: ajunge in acesta pagina si mege la sectiunea date corespondenta bonusuri 

 
o Iar aici isi introduce datele in campul : 

 

3.5. Campania incepe de la data de 1 octombrie 2021, pana la 1 octombrie 2025.  

3.6. Obiectul campaniei este urmatorul: protejarea si educarea participantilor la siguranta mediului 

inconjurator , prin stimularea baneasca pentru fiecare cartus gol returnat. Clientul participant , fie el persoana 
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fizica sau juridica, va primi pentru fiecare cartus gol inapoiat, pe costul lui , cate 3 usd / cartus nerefillat si 1 

usd/ cartus gol refillat.. 

 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare  

4.1. La campanie poate participa, in conditiile stabilite in prezentul Regulament, orice persoana fizica sau 

juridica, care indeplineste conditiile de participare prevazute in regulament.  

4.2. Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a 

prevederilor prezentului Regulament. 

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum 

si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana care nu respecta conditiile de participare. 

4.4. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a 

participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii reducerilor comerciale.  

 

Articolul 5. Modul de desfasurare al campaniei de educare si produse participante  

5.1. Pentru a intra in posesia reducerii comerciale sau a voucherului, Participantul este obligat sa trimita 

spre colectare , toate cartusele Pantum folosite , in stare intacta, ambalate corespunzator pentru a nu se 

deteriora pe perioada transportului. Cartusele deteriorate nu vor fi acceptate in acesta campanie. Acestea 

vor fi colectate , dar nu vor face obiectul prezentei campanii. Cartusele remanufacturate/ refill-ate , fac de 

asemenea obiectul prezentei campanii iar pentru ele clientul va primi 1 usd/ fiecare cartus gol refillat returnat. 

5.2. Participantul trebuie sa trimita cartusele pe cheltulala lui , la sediul SKY GROUP, insotite de un proces 

verbal in care sa fie specificat numarul de cartuse, modelul acestora, numele beneficiarului, datele de 

identificare (CUI sau CNP) , dupa caz , adresa de mail si contul in care se va face viramentul bancar aferent 

campaniei. Dupa receptia cartuselor trimise pentru colectate, Organizatorul va stabili daca aceste cartuse 

sunt conforme si va trimite clientului pe mail o situatie cu numarul de cartuse care se incadreaza in cerintele 

campaniei si care vor beneficia fie de reducerea comerciala , fie de Voucher cadou Emag in cuantum de 

3 usd/ cartus gol nerefillat sau 1 usd/cartus gol refillat (echivalentul in lei la cursul BNR) , conform optiunii 

clientul explimate prin intermediul platformei sky e-oferta.  

5.3. Organizatorul nu poate fi raspunzator pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor inregistrate de 

client, acesta din urma fiind direct responsabil. 

 

Articolul 6. Frauda.  

6.1. 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 campanie desfasurata de Organizator.  

6.2. În cazul oricărei neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea 

acestei campanii promoționale, organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate 

oportune. 

 

Articolul 7. Intreruperea campaniei  

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul sa inceteze sau sa intrerupa campania, oricand pe parcursul desfasurarii 

acesteia. Facturile de reducere comerciala emise pana la momentul incetarii/intreruperii campaniei, nu-si vor 

pierde beneficiile care rezulta din aceasta campanie .  
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7.2. 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 campanie.  

7.3. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și 

continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 

și 1083 Cod civil. 

 

Articolul 8. Reclamatii si litigii  

8.1. 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  

8.2. 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.  

8.3. Legea aplicabilă este legea română. 

 

Articolul 9. Protectia datelor personale  

9.1. Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata 

Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. 

Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să 

organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, 

în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal. 

9.2. Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștința faptul că le sunt garantate 

drepturile prevăzute de lege:  

a) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa 

afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;  

b) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;  

c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;  

d) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

e) dreptul la restrictionarea prelucrarii;  

f) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;  

g) dreptul la portabilitate a datelor;  

h) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal.  

9.3. Datele cu caracter personal preluate in derularea prezentei campanii vor fi prelucrate in scopul derularii 

operatiunilor specifice, descrise in prezentul Regulament, in interesul legitim al Organizatorului si pentru 

indeplinirea obligatiilor legale de raportare si arhivare. Prelucrarea se deruleaza pentru perioada necesara 

indeplinirii scopurilor antementionate. 

9.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre 

Participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla 

in afara culpei organizatorului. 
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Articolul 10. Dispozitii finale  

10.1. 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.  

10.2. Orice contestatie privind campania, poate fi depusa la adresa: SKY GROUP SRL, Sediu social, Str. 

Johann Wolfgang von Goethe nr.2, Timisoara,Timis sau trimisa pe mail la contact@skygroup.ro 

ORGANIZATOR SKY GROUP SRL. 

 

ORGANIZATOR  

SKY GROUP S.R.L 


