
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Alevia îți completează setul de vacanță” 
Campania promotionala pentru clientii companiei SC ALEVIA SRL 

Perioada campaniei: 09.07.2020 – 31.08.2020 in limita stocului disponibil. 
  

Articolul  1: Organizatorul campaniei 
Art.1.1  Campania „Alevia îți completează setul de vacanță” este organizata de catre SC Alevia SRL 
cu sediul in str. Ana Ipatescu nr. 9, Fălticeni, jud. Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
Suceava sub nr. J33/1520/1994, cod unic de inregistrare RO 6283577, denumita in cele urmeaza 
‘’Alevia’’  sau ‘’Organizatorul’’ reprezentata prin Domnul Florin Mitocaru, in calitate de Director General si 
reprezentant al ‘’SC Alevia SRL’’ (‘’Organizatorul’’) 

Art.1.2  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. 

Art.1.3. 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. 

  

Articolul 2: Denumire, durata, locul desfasurarii. 
Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea Campania „Alevia îți completează setul de 
vacanță” 

Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 09.07.2020 – 31.08.2020, in limita stocului 
disponibil (comenzi de peste 50 ron – in limita a 450 mingi si comenzi de peste 100 ron – in limita a 50 
genti de plaja și mingi) 

  

Articolul 3: Produse participante la campanie si valoarea promotiei 
Art.3.1. Obiectul campaniei il reprezinta toate produsele comercializate online in cadrul magazinului de pe 
site-ul www.Alevia.com.ro, prezente in anexa 1. 

Art.3.2. Campania consta in acordarea cu titlu de CADOU pentru:  

• 450 mingi celor care vor comanda online orice produse Alevia de minim 50 de ron (nu se ia in 
calcul valoarea transportului) 

• 50 genti de plajă si 50 mingi pentru primele 50 de comenzi facute prin magazinul online Alevia și  
vor depasi valoarea de 100 ron (nu se ia in calcul valoarea transportului) 

Art.3.3. Promotia se acorda tuturor comenzilor facute pe site-ul Alevia sau prin telefonul de pe site-ul 
Alevia in perioada campaniei și care indeplinesc conditiile de la Art. 3.2., conform strategiei de marketing 
a companiei. 

Art.3.4. Valoarea totala a promotiei este de 2700 ron. 

  

Articolul 4: Dreptul si conditiile de participare 

http://www.alevia.com.ro/


Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica si/sau juridica avand domiciliul/sediu in 
Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac 
obiectul acestei promotii in perioada mentionata și care indeplinesc conditia comercială. 

  

Articolul 5: Modul de desfasurare a campaniei promotionale 
Art.5.1. La achizitiile făcute prin magazinul online Alevia si care respecta conditia comercială specificata 
la Art 3.2., clientul va primi in colet si premiul cu valoare de CADOU conform achizitiilor făcute, in limita 
stocului disponibil.  

  

Articolul 6: Modalitatea de identificare si cumparare. 
Art.6.1. O persoana fizica sau juridica poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei 
promotii, daca produsele indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament. 

Art.6.2. Campania este semnalizata pe site-ul Alevia cu un banner, pe Facebook si Instagram. 

  

Articolul 7: Limitarea raspunderii. 
Art.7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara 
campania. 

Art.7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant la campanie care prin 
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei. 

  

Articolul 8: Litigii. 
Art.8.1. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Campania promotionala se vor 
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu este posibila, litigiile vor fi solutionate in 
instantele judecatoresti competente apartinand sediului social al organizatorului. 

  
Articolul 9: Intreruperea campaniei promotionale. 
Art.9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifixca 
regulamentul acestei promotii, cu informarea prealabila a clientilor. 

  

Articolul 10: Regulamentul campaniei promotionale. 
Art.10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului pe 
toata perioada desfasurarii campaniei promotionale. 

Art.10.2. Orice solicitare avand ca obiect Campania promotionala „Alevia îți completează setul de 
vacanță” poate fi trimisa la adresa de mail marketing@alevia.com.ro 

 


