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Regulamentul campaniei promoționale: 
SOLUȚII OPTIME PENTRU PAHARE STRĂLUCITOARE! Mașini de spălat pahare 

profesionale pentru bar la prețuri promoționale! 

Organizatorul campaniei promoționale 

Organizatorul campaniei promoţionale este Crown Cool S.R.L., societate cu răspundere limitată, 
organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Toplița, nr. 155, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Harghita sub nr. J19/297/2002, şi având codul unic de înregistrare  14911923, reprezentată legal prin 
dl. Bálint Csaba– Administrator. 

Durata 

Perioada în care se va desfăşura campania promoţională este între 01 martie 2019 –31 mai  2019. 

Obiectivul campaniei promoționale 

Obiectivul campaniei promoţionale este promovarea şi creşterea vânzărilor pe brandurile 
comercializate de către organizator, răsplătirea fidelităţii partenerilor contractuali şi atragerea de noi 
parteneri. 
 
Participanți 

Campania promoţională este adresată întreprinderilor, partenerilor și potențialilor parteneri ai Crown 
Cool S.R.L, care achiziționează produsele comercializate de către organizator, conform dispozițiilor 
prezentului regulament. 

Derularea campaniei promoționale 

Promoția se va derula prin intermediul unui pliant promoțional care conține toate elementele 
necesare informării clienților, și în mediul online, prin banner online pe site-ul www.tcromania.com, 
banner pe pagina Facebook a firmei, și anunțuri Google Ads.  

Pliantele vor fi distribuite la clienții bar-cafenea prin intermediul  echipei naționale de service.  
Participantul beneficiază de: 

- Preț special la echipamentele menționate în pliant, pentru comenzile care se încadrează în 
perioada de valabilitate a campaniei promoției și 

- Discount  de 10% la toata gama de echipamente din portofoliul Crown Cool SRL, în cazul  
achiziționării unui echipament din pliant, acest discount nu se poate cumula cu alte 
reduceri,promoții comerciale aflate în derulare. 

Pentru a beneficia de aceste avantaje descrise, participantul trebuie să: 

-  trimită o solicitare de comandă pentru echipamentele din pliant în perioada promoției la datele 
de contact de pe pliant, cu obligativitatea de a indica codul unic înscris pe pliant; 
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- Orice participant care emite o comandă fermă la orice tip de mașină de spălat pahare din pliant, 
poate solicita ofertă pentru orice echipament din portofoliu, cu acordarea unui discount de 10%.  

- Prețurile promoționale sunt valabile pentru clienții care au primit pliantul și transmit codul unic 
înscris pe pliant în perioada de valabilitate precizată respectiv pentru clienții care transmit 
codurile aferente generate prin campaniile Adwords/remarketing și web banner 

- Ofertele speciale de 10% pentru alte produse sunt valabile doar pentru clienții care emit 
comandă fermă în perioada de valabilitate la cel puțin 1 echipament din pliant 

Protecția datelor personale 

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie 
păstrate și prelucrate de CROWN COOL S.R.L  în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea 
companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. 
 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al 
CROWN COOL S.R.L  sau la adresa de email dataprotection@tcromania.com, organizatorul se obligă: 
- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare 
pe an; 
- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a 
căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației în vigoare  privind protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 
-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.  
  
Prevederi generale 
 
Întreruperea, modificarea, suspendarea și încetarea campaniei: 
Prezenta promoție poate înceta la momentul ajungerii la finalul termenului de desfăşurare,  în cazul 
apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit, ori în cazul schimbării cadrului 
legislativ. 
În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, 
modificată, suspendată sau poate fi încetată. 
Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe 
website-ul www.tcromania.com. 

Temei legal 

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 din 2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, H.G. nr 333 din 2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 din 
2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă . Eventualele litigii apărute se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti române competente. 
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