
 
 

 

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 1 iunie 2021 orele 07:00 si va dura pana la data de 31 iulie 2021 orele 

23:59. Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOTIEI 

Participantii la promotie trebuie sa plaseze comenzi in perioada specificata la Sectiunea 3. 

Promotia fi valabila pentru toate persoanele fisizce sau juridice care vor plasa comenzi in perioada stabilita 

in Sectiunea 3 si vor face achizitiile aferente acestor comenzi, chiar daca livrarile se vor efectua dupa data 

limita de terminare a promotiei. Mecanismul este urmatorul: 

a) Pentru fiecare factura de vanzare care contine produse OPPLE, care insumat detin o valoare de 

minim 1500 lei fara TVA pe o factura, emisa in baza unor comenzi individuale de produse Opple 

care au o valoare de minim 1500 lei fara TVA, comenzi transmise in perioada promotiei 

mentionata la Sectiune 3, beneficiarul va primi automat un butoias cu bere Budweiser de 5 litri. 

Facturile de vanzare pot contine si alte produse, din alte game, care insa nu se vor lua in calcul in 

stabilirea plafonului minim de participare la promotie.   

b) Depasirea plafonului de 1500 lei fara TVA nu va atrage multiplicarea in concordanta a premiului! 

(se va livra-calcula cate un premiu pentru fiecare facture insotita de comanda, care depasesc 

plafonul minim de participare. 

c) Articolele comercializate pe toata durata promotiei nu pot fi returnate, masura luata in scopul de a 

evita posibila fraudare. 

d) Articolele prezente deja intr-o alta promotie nu se vor premia si in aceasta campanie. 

e) Articolele din gama Opple trebuie sa respecte conditiile referitoare la pretul negociat conform 

contract/ oferta.  
f) Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiilor in cazul in care participantul la 

aceasta campanie incearca orice metoda de fraudare, prin intermediul fragmentarii comenzilor pe 
referintele participante la campanie, sau prin facturarea multipla pe acelasi reper, dintr-o singura 

comanda.   
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