
 
     
 

 

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, 

înregistrata 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 în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public 

prin accesarea site-ului www.arc-electronic.ro, sectiunea blog, campanii. 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de 

eventuale modificari sa intre în 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 întreg teritoriul Romaniei. 

  

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI 

Promotia  va fi lansata la data de 01 februarie 2014 orele 07:00 si va dura pâna la data de 31 martie 2014 orele 23:59. 

Promotia  se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PROMOTIEI 

Participantii la promotie trebuie sa plaseze si sa finalizeze comenzi pe https://shop.sonepar.ro in perioada 

specificata la Sectiunea 3.  

Promotia  se va desfasura astfel si va fi valabila pentru toate persoanele care vor plasa comenzi on-line in perioada 

stabilita in Sectiunea 3, astfel: 

a) comenzile inregistrate on-line cumulate in perioada mentionata in Sectiunea 3 fara valoare minima si care 

ating pragul de  2500 RON fara TVA vor avea automat alocat un voucher eMAG in valoare de 50 lei cu care 

vor putea achizitiona produse din magazinele eMAG.. 

b) articolele comercializate pe toata durata promotiei nu pot fi returnate, masura luata in scopul de a evita 

posibila fraudare 

c) voucherele eMag vor fi transmise catre beneficiari in saptamana 15 (06 aprilie-10 aprilie). 
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