
REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY” 

 

Anexa 8 – Campanie promotionala de acordare de transport gratuit  

 

SECTIUNEA 1. Mecanismul Campaniei promotionale de acordare de transport gratuit 

In perioada 29 - 30 noiembrie 2021 Organizatorul acorda transport gratuit tututor clienților care fac 

cumpărături din magazinul online și telefonic sau care achiziționează produse din categoria saltele din 

magazine.   

SECTIUNEA 2. Modalitate de aplicare a transportului gratuit 

Consultanul de vanzari din cadrul departamentului de vanzare Call Center bifează acordarea gratuită a 

serviciului de transport la finalul vânzării pentru orice achiziție. 

În magazinul online transportul gratuit este acordat automat la finalizarea comenzii. 

În magazinele fizice consultanții de vânzări bifează transport gratuit la achiziția produselor din categoria 

saltele, la solicitarea acestui serviciu de către client. 

 

SECTIUNEA 3 . PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu varsta peste 18 ani, indiferent de locul situării 

domiciliului (denumit in prezentul Regulament „Participant”), pentru orice achiziție de produse 

comercializate in structurile de vânzare magazin online și call-center și pentru orice achiziție de produse 

din categoria saltele în magazine, la cererea clientului.  

Pentru participarea la Campanie, achizitia trebuie să aiba loc în perioada Campaniei, prezentata în 

sectiunea a 4-a a prezentei anexe. 

 

SECȚIUNEA 4. VALABILITATEA OFERTEI. 

Campania „transport gratuit” este valabilă în perioada 29.11 – 30.11.2021. Pentru obținerea de informații 

suplimentare va rugam să trimiteți un e-mail la info@top-shop.ro. 

SECTIUNEA 5. TEMEIUL LEGAL  

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea 

produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile 

consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor 

fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia 

privind publicitatea.  

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in 

conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea 

Organizatorului.  



In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea 

Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei 

aparute.  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti: 021 3017272sau pe 

adresa https://top-shop.ro/contact/, https:// walkmaxx.ro/contact/, https://rovus.ro/contact/, https:// 

delimano.ro/contact/, https:// dormeo.ro/contact/, https:// wellneo.ro/contact/.Organizatorul va lua 

toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar 

nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea 

cadrului legal in vigoare.  

 

 

Organizator 

STUDIO MODERNA S.A. 

Marcel Flaugnatti  

 Director General 

https://top-shop.ro/contact/
https://dormeo.ro/contact/
https://rovus.ro/contact/
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