Regulament ”WPS cu pret special pe judete”

Art. 1 Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
1.1. S.C. SKY GROUP S.R.L. , cu sediul social in Dumbravita, Str. Superba, nr 3, judetul Timis,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J35/1199/2004, atribut fiscal RO, avand numar unic de
inregistrare 16365631, denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al
acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania.
Art. 2 Durata promotiei și aria de desfasurare
Promotie este valabila pentru clientii din judetele: Dambovita, Arad, Timis, Valcea, Vaslui,
Vrancea, Satu Mare, Sibiu, Tulcea, Teleorman,
Bucuresti ,Ilfov ,Ialomita ,Dolj ,Cluj ,Constanta ,Bacau ,Bihor ,Neamt ,Olt ,Prahova ,Salaj ,Brasov
Galati, Giurgiu, GorjIasi, Covasna, Botosani, Braila, Calarasi, Caras-Severin, Arges, Bistrita,
Nasaud, Cluj . Concursul se desfasoara in zilele indicate de organizator conform newsletterelor
trimise.
Promotia are ca scop stimularea vanzarii pe judetele indicate, precum si castigarea de parteneri
noi.
Art. 3 Condițiile de participare
Promotia se desfășoară exclusiv pe produsele marca wps, comercializate de organizator. La
campanie poate participa orice persoana juridica care are in doomeniul de activitate,
comercializarea consumabilelor pentru imprimanta.
Art.4. Desfasurarea campaniei
In cadrul promotiei, clientii participanti pot beneficia de preturi speciale pentru achizitiile facute
pe cama de cartuse caser, marka sky print. Pretul este indicat de catre organizator in cadrul
newsletter-ului de anuntare a promotiei iar el astfel: pretului de bax, i se aplica un discount in
valoare de 5%.
Lista completa de preturi va fi oferita, clientilor interesati, de catre personalul organizatorului
din cadrul departamentului de distributie. Pretul oferit clientilor participanti,
Promotia se aplica in limita stocului disponibil.
Art.5. DISPOZITII FINALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, de a opri campania in orice moment fara o anuntare prealabila.
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