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Regulament campanie 

“Invitatie la o cafea .... Comanda produse SkyPrint in valoare de 800 lei si primesti pe loc un 

pachet de cafea Lavazza Rossa-250 gr” 

 
 

Articolul 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei 
Art.1.1. Campania promotionala “ Invitatie la o cafea .... Comanda produse SkyPrint in valoare  

de 800 lei si primesti pe loc un pachet de cafea Lavazza Rossa-250 gr”, denumita in continuare 

“Campania”, este organizata de S.C SKY GROUP SRL, cu sediul in Timisoara, Str. Johann 

Wolfgang von Goethe nr. 2, Judet Timiş inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 

J35/1199/2004, Cod unic de inregistrare RO16365631, capital social 1.877.000 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  
- Ziua promotiei- ziua comunicata prin newsletter catre toti clientii SC SKY GROUP SRL 

- comanda – valoarea achizitiilor facute in ziua promotiei de Participant pentru produsele Sky 

Print vandute de SC SKY GROUP SRL, pe platforma e-oferta 

-e-Oferta – platforma electronica ce permite clientilor Sky Group accesul la preturi, precum si 

lansarea comenzilor catre S.C. SKY GROUP SRL 

Articolul.3. Scopul si obiectul campaniei 

Art.3.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare   

aplicabile comercializarii de produse, in scopul castigarii cotei de piata si al stimularii vanzarilor 

produselor marca Organizatorului. 

Art.3.2 Obiectul campaniei il reprezinta oferirea unui pachet de cafea gratuit Lavazza Rossa-

250gr la orice comanda de produse SKY PRINT de minim 800 lei, efectuata in ziua promotiei.  

http://www.skygroup.ro/
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In orice moment Organizatorul poate sa modifice tipul de cafea oferit, cu pastrarea aceleiasi 

cantitati. 

Art.3.3. Campania se desfasoara prin intermediul aplicatiei e-oferta precum si prin toate  celealte 

mijloace de comunicare, pe termen nelimitat, pana la incetarea/intreruperea ei de catre 

Organizator. 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare 

Art.4.1. La campanie poate participa, in conditiile stabilite in prezentul Regulament, orice 

persoana juridica, in conditiile prezentate la art. 6.  

Art. 4.2. Participarea la Campanie presupune acceptarea neechivoca a prevederilor prezentului 

Regulament. 

  Articolul 5. Produse participante 

Art.5.1 Produsele participante sunt produsele marca SKY PRINT. 

Articolul 6. Modul de desfasurare a campaniei 

Art. 6.1. Pentru a participa la campanie, participantul trebuie: 

a. sa aiba incheiat contract de  Vanzare-Cumparare cu organizatorul 

b. sa fie persoana juridica cu sediul in Romania 

c. sa efectueze, in ziua promotiei, o comanda de produse marca Sky Print, a carei valoare sa fie 

de minim 800 lei  

Art. 6.2. La orice comanda in valoare de 800 lei, Participantul primeste un pachet de cafea 

gratuit, in conditiile art. 3.2. 

Art. 6.3 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 si oricare alta, desfasurate de  Organizator. 

Articolul 8. Intreruperea campaniei 
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Art.8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul sa inceteze sau sa intrerupa campania oricand pe 

parcursul desfasurarii acesteia, anuntand despre aceasta cu 15 zile inainte. Facturile emise pana 

la momentul incetarii/intreruperii campaniei nu-si vor pierde beneficiile care rezulta din aceasta 

campanie. 

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 cu cel putin 5 zile inainte de operarea lor si fara a afecta drepturile 

acordate clientilor     participanti la campanie. 

Art. 8.3. Dacă o situație de forță majora sau de caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial 

executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi 

împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Cod civil. 

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 Protectia datelor personale 

10.1.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. 

mailto:clienti@skygroup.ro
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10.2. 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. 

Articolul 11. Regulamentul campaniilor promotionale 

Regulamentul campaniei 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: 

Timisoara, Str. Johann Wolfgang von Goethe nr. 2, Judet Timiş, sau trimisa pe mail la 

contact@skygroup.ro. 

 

 

ORGANIZATOR, SKY GROUP SRL 

 

mailto:contact@skygroup.ro
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