
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

PROMOTIONALE  “Oferta de iarnă” 

 

Articolul 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul campaniei promoționale este Whitedecor SRL, cu sediul social în Bd. Ghencea 154A, 

Sector 6, București, România, CUI RO34773469, (denumită în cele ce urmează „Organizator”), 

reprezentată legal prin Corneliu Sau, în calitate de administrator. 

Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament 

(„Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta 

campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament, orice nerespectare având ca 

efect neacordarea reducerilor oferite de Organizator. 
 
Articolul 2. TEMEIUL LEGAL 

Campania promoționala „“Oferta de iarnă”” este organizată în conformitate cu prevederile 

Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 
 
Articolul 3. DURATA SI LOCUL DESFASURARII 

Campania promotionala se desfasoara in perioada 14.01 – 28.02.2022  in magazinele organizatorului din 

Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea si Brasov. 

 

Articolul 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica avand domiciliul stabil în Romania, 

care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza produse promotionale vandute de organizator din 

magazinele din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Oradea sau Brasov. 

De asemenea, pentru participarea la campania promoțională, achiziția acestor produse trebuie sa aibă loc in 

perioada 14.01 – 28.02.2022. 

 
Articolul 5. OBIECTUL SI MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI 

 

Campania promoțională constă în:  

 

1. Reduceri de pana la 25% la produsele selectionate si marcate in magazine. Oferta este valabila in limita 

stocului disponibil, pentru produsele selectionate aflate in magazine sau in depozite. Promotia nu se 

aplica la produsele comandate. 

 

2. Reduceri de pana la 25% la urmatoarele produse disponibile exclusiv la comanda Oferta este valabila in 

limita stocului disponibil, pentru modele prezentate mai jos realizate in stofele specificate in anexa. 

 

Pat Madrid – 25% reducere 

Pat Sky - 20% reducere 

Pat New York - 15% reducere 

Pat Arthur – 10% reducere 

 

Canapea Hilton – 25% reducere 

Canapea Orient - 20% reducere 

Canapea Indi – 15% reducere 

Canapea Cleo – 10% reducere 

 



 

 

Condiții de acordare: 

1. Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie să achiziționeze produse în perioada 14.01 – 

28.02.2022, conform campaniei prezentate mai sus 
 

2.  Exceptii 

a. Ofertele nu se cumuleaza.  

b. Serviciile Tandem – nu fac obiectul campaniei chiar daca se achizitioneaza in perioada de 

valabilitate a promotie 

c. Produsele care beneficiaza de alte reduceri / alte oferte 

d. La achitarea in rate, nu sunt valabile reducerile 

 

Reducerea se va acorda ca pozitie distincta in contract si cu textul “Iarna 2022”.  

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 
 

 
Articolul 6. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Produse participante sunt toate produsele comercializate de Organizator. Nu se vor lua in calcul 

produsele ce beneficiaza de reducere din lichidare de stoc sau oferta promotionala. 
 

 
Articolul 7. ALTERNATIVELE REDUCERII 

Clienții care beneficiază de aceasta promotie nu pot solicita modificarea parametrilor promotiei. 
 

 
Articolul 8. ACORDAREA REDUCERII 

Acordarea Reducerii se realizează direct pe factură pentru achiziții. Bonul fiscal, respectiv factura vor 

conține direct prețul redus al produselor aflate în campanie. 
 

 
Articolul 9. TAXE 

Organizatorul campaniilor este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 

prevederilor legale in vigoare. Prezentele campanii se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau 

indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi 

tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate 

Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la 

Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli 

legate de deplasarea până la Magazinele Organizatorului). 
 

 
Articolul 10. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română. 

 

 

                                Intocmit de Doina Apostolica 

       Data: 13.01.2022 

                                                                                           

                                                                                        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA 

 

 

Stofe disponibile  

Categorie Stofa 

PATURI 

Jumbo 304 

Jumbo 305 

Jumbo 314 

Jumbo 315 

Roma 1412 

PATURI / CANAPELE 
Orinoco 51 

Orinoco 64 

PATURI 

Gusto 2 

Gusto 34 

Gusto 61 

Gusto 69 

Gusto 70 

Gusto 72 

Gustu 82 

Gusto 9 

Gusto 94 

PATURI 
Melva 33 

Melva 39 

PATURI / CANAPELE 
Doti 21 

Doti 28 

PATURI / CANAPELE 
Sun 80 

Sun 100 

CANAPELE 

Texas 23 

Texas 90 

Texas 92 

Texas 95 

PATURI / CANAPELE 

Ronaldo 1804 

Ronaldo 1805 

Ronaldo 1808 

Ronaldo 1813 

Ronaldo 1815 

Ronaldo 1818 

                                                                              


