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SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI. 

Promotia este organizata si desfasurata de SC Arc Electronic SRL, cu sediul in Brasov, Str. Fantanii nr.17, 
inregistrata la Registrul Comertului sub J08/3212/1994, Cod unic de inregistrare RO 6535640, reprezentata prin Dan 
Georgia in calitate de Director General, numita in cele ce urmeaza "Organizator". 

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acesteia, potrivit 
celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi 
facut public prin accesarea site-ului www.arc-electronic.ro, sectiunea blog, campanii. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de 
eventuale modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.arc- 
electronic.ro. 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI SI DREPTUL DE PARTICIPARE 

Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. 

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI 
Promotia va fi lansata la data de 15 iunie 2020 orele 07:00 si va dura pana la data de 30 iunie 2020 orele 23:59. 
Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOTIEI 

Participantii la promotie trebuie sa introduca comenzi online in platforma  https://shop.sonepar.ro/iks/ pentru produse 
Schneider Electric numai din gamele de joasa tensiune (fara medie tensiune, bara capsulate, UPS)  in perioada 
specificata la Sectiunea 3. 
Promotia se va desfasura astfel si va fi valabila pentru toate persoanele care vor introduce comenzi pentru articolele 
mai sus mentionate in perioada stabilita in Sectiunea 3, astfel: 

-Se acorda bonus de 2% din total valoare comenzi (fara TVA) sub forma de tichete cadou SODEXO pentru 
comenzile introduse in perioada campaniei, pentru articolele mentionate mai sus. 

Premiile se cumuleaza pentru toate comenzile inregistrate in https://shop.sonepar.ro/iks/ in perioada promotiei. Acestea 
se vor distrubui in termen de 30 de zile de la incheierea campaniei, pana la data de 31.07.2020. 
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