REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Reduceri promoționale finisaje decorative si mobilier”
1 Februarie 2019 – 31 Martie 2019

Art. 1. Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania “ Reduceri promoționale finisaje decorative” este organizată de DECORA HOUSE SRL.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este
finală și obligatorie pentru participanţi.
Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul
regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa
publicul despre aceste modificări.

Art. 2. Denumire. Durata.
Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “ Reduceri promoționale finisaje decorative”
Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 1 Februarie 2019 – 31 martie 2019.
Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 31 martie 2019 ora 18.00, cu excepția situației
în care campania va fi prelungită.

Art. 3. Produse participante la campanie. Reducerile comerciale oferite
Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă profilele decorative, vopsea decorativa si lavabila, tapet pentru
produsele selectate de DECORA HOUSE.
Art.3.2 Prin campania “Reduceri promoționale finisaje decorative” Decora House acorda clientilor sai
discount-uri de pana la 85% la produsele firmei- vopsea decorativa, tapet, profile. Aceste reduceri
comerciale sunt aplicabile doar produselor aflate in stoc la 01 Februarie 2019. Discount-urile se aplica
diferentiat (intre 0-85% discount) in functie de:
-

vechimea stocului (data de intrare in stoc a produselor),
produse iesite din oferta uzuala de produse,
daca produsele sunt deja colorate (in cazul vopselelor).

Art. 3.3 Campania nu se cumulează cu nici o altă campanie (pachete promoționale, oferte financiare,
orice alte campanii pe perioade care includ perioada prezentei campanii)
Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare
Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și care
achiziționează unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate.

Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale
Art.5.1 Discountul afisat pe site si comunicat clientului se acordă la achiziționarea produselor.
Art. 5.2. Discountul este valabil doar pentru produsele existente in oferta și nu se aplică persoanelor
care beneficiază deja de oferte emise și negociate înainte de această dată.

Art. 6 Întreruperea campaniei promoționale
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul
desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art.7 Regulamentul campaniei Regulamentul campaniei promotionale este afișat și disponibil gratuit în
showroom-uri și pe site-ul www.decora-house.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției.
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