ACT ADITIONAL NR. 1 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Un deceniu de calitate garantata – 10 ani garantie”

Organizatorul Campaniei Promotionale „Un deceniu de calitate garantata - 10 ani
garantie” (denumita in continuare „Campania”) este SC Marelvi Impex SRL, cu sediul in
Radauti, Calea Cernauti nr 114, jud. Suceava.

Deoarece s-a modificat perioada de valabilitate a campaniei pentru unul dintre
produsele participante, DNml 43X13, Organizatorul a decis amendarea prevederilor
regulamentului oficial al campaniei „Un deceniu de calitate garantata - 10 ani garantie”,
după cum urmeaza:

Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica si va avea urmatorul
continut:
Campania va incepe la 15 iulie 2018 si se va incheia la 31 august 2018 pentru produsele
specificate in art. 5, cu exceptia modelului DNml 43X13 a carui perioada de valabilitate
incepe la 15 iulie 2018 si se va incheia la 02 septembrie 2018.

Modificarile aduse campaniei Promotionale „Un deceniu de calitate garantata - 10 ani
garantie” prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 23 august
2018. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rămân neschimbate.
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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Un deceniu de calitate garantata – 10 ani garantie”
Perioada campaniei: 15 iulie – 31 august 2018

Art. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale „Un deceniu de calitate garantata - 10 ani
garantie” (denumita in continuare „Campania”) este SC Marelvi Impex SRL, cu sediul in
Radauti, Calea Cernauti nr 114, jud. Suceava.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament
(„Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat
pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.liebherr-electrocasnice.ro si va fi
disponibil pe durata promotiei in magazinele participante.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba
Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu
conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a
vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul
regulament. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la
cunostinta publicului pe site-ul www.liebherr-electrocasnice.ro.
Art. 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va incepe la 15 iulie 2018 si se va incheia la 31 august 2018.
Art. 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se desfasoara la nivel national, in magazinele partenere care au accesat
oferta aniversara Liebherr.
Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care au implinit 18 ani pana la
data de 15 iulie 2018 (prima zi a campaniei).
Art. 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE
Vor intra in promotie urmatoarele produse frigorifice marca Liebherr:
1. CBef 4805
6. GT 3032
2. DNml 43X13 / CNel 4313
7. CTP 2921
3. DN 43X13 / CN 4313
8. CTNef 5215
4. CUef 4015
9. CNst 4813
5. DNml 48X13 / CNel 4813
10. CNel 4713
Art. 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
In perioada 15 iulie – 31 august 2018, produsele Liebherr participante la promotie
vor beneficia de 10 ani garantie (4 ani standard + 6 ani extra). Extragarantia va fi valabila cu
conditia activarii acesteia.
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Pentru activarea si inregistrarea garantiei extinse trebuie sa transmiteti informatiile
din formularul de inregistrare comunicat astfel:
 Prin completarea formularului online disponibil la:
www.inregistrare10.liebherr-electrocasnice.ro
 Prin telefon: 0799 995 995
Veti primi un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in
limba romana, al produsului. Neactivarea garantiei extinse in termen de 14 zile
calendaristice de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest
caz, ramane valabila numai garantia standard de 4 ani.
Toate conditiile aferente garantiei de 4 ani, precum si respectarea instructiunilor de
utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse.
Extragarantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii de achizitie si a
certificatului de garantie Liebherr. Pentru a beneficia de oferta de extra garantie,
cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului,
pe toata perioada celor 10 ani de garantie (4 ani standard + 6 ani extra ) pentru a servi ca
dovada a achizitiei in perioada promotiei.
Extragarantia se acorda in conformitate cu termenii si conditiile specificate in
certificatul de garantie al produsului inscris in campanie.
Atentie!


Produsul achizitionat este un produs electrocasnic, de aceea garantia si
conformitatea acestuia se vor asigura numai daca este achizitionat de catre
persoane fizice, grup de persoane fizice constituite in asociatii, care utilizeaza
produsul in afara activitatilor profesionale, in scopuri casnice, conform
prevederilor Legii 449/2003.



NU SE ACORDA GARANTIE SUBANSAMBLELOR (PIESELOR) CASABILE,
ACCESORIILOR SAU BECURILOR ORI COMPONENTELOR CUM AR FI: MANERE,
GEAMURI, BUTOANE, CAPACE, RAFTURI, CUTII, SERTARE, GARNITURI USI SAU
ORICE ALTE COMPONENTE CE POT FI DETERIORATE DE O UTILIZARE
NECORESPUNZATOARE.



In cazul in care apar discrepante intre termenii si conditiile specificate in
certificatul de garantie si cele mai sus mentionate se vor aplica cu prioritate
prezentele clauze.

Art. 7. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca concomitent
urmatoarele conditii:
1. Sa indeplinesca conditiile de la Articolul 4 al prezentului Regulament;
2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un produs frigorific Liebherr participant la
promotie din magazinele partenere conform Articolului 3.
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Art. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Participarea la Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor
personale sa fie pastrate si prelucrate de Organizator in scopul acordarii extragarantiei si al
unor potentiale informari de marketing din partea acestuia.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in
conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale.
Organizatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti:
numele si prenumele cumparatorului, adresa, localitatea, judetul, adresa de e-mail si
numarul de telefon.
Datele sunt prelucrate pentru acordarea extragarantiei si executarea obligatiilor
prevazute in prezentul Regulament al Campaniei, organizarea si desfasurarea Campaniei,
identificarea ca participant al Campaniei, in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai
sus si de arhivare.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Organizatorul are
obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele
personale furnizate. Totodata, conform acestor reglementari, participantul are:
 Dreptul de a solicita informatii despre modul in care se vor utiliza datele personale
 Dreptul de a avea acces la datele personale colectate
 Dreptul de a rectifica datele personale colectate
 Dreptul de a sterge datele personale colectate
 Dreptul de a restrictiona accesul la datele personale colectate
 Dreptul de postabilitate a datelor personale catre alt operator
 Dreptul de opozitie
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si profilare
 Dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea
679/2016
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a
organizatorului trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Radauti, Calea
Cernauti nr. 114, Suceava, sau prin email la adresa: dpo@marelvi.ro. In cazul acesta
participantul accepta expres faptul ca va pierde extragarantia si drepturile aferente acesteia.
Durata prelucrarii datelor va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la
opozitie a beneficiarului final, dar nu mai tarziu de momentul incheierii operatiunilor de
prelucrare in scopurile declarate in prezentul Regulament.
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Art. 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii cumparatori, acestea vor
fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane
de la sediul Organizatorului.

Organizator,
SC Marelvi Impex SRL
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