REGULAMENTUL CAMPANIEI CU PUNCTE – SALUS CONTROLS
Organizatorul campaniei este Salus Controls România SRL.
Campania se adresează instalatorilor din domeniul instalațiilor termice, reprezentanți
(angajați sau administratori) ai unei persoane juridice (S.R.L., S.A., PFA, I.I.) cu sediul pe
teritoriul României, care achiziționează și instalează produsele SALUS participante la
campanie.
Durata de desfășurare a campaniei este: 15.08.2018 - 14.12.2018. Pentru a lua parte la
campanie, participanții se obligă să respecte prevederile prezentului regulament.
Mecanismul de acordare a punctelor
Produsele din gama Salus Controls participante la campanie sunt urmatoarele:
CATEGORIE

COD PRODUS

Termostate pentru încălzire în pardoseală
cu fir
Termostate pentru încălzire în pardoseală
cu radio frecvență (și optional control prin Internet)
Centre de comandă cu fir
Centre de comandă cu radio frecvență
Termostate ambientale cu control prin Internet

VS30W, VS30B, VS35W, VS35B, HTRP230,
HTRS230
VS20WRF, VS20BRF,
VS10WRF, VS10BRF
KL06-M, KL08NSB
KL08RF
iT500, RT310i

Pe fiecare produs participant se găsește aplicată o etichetă adezivă cu marcajul ”1 punct”.
Participanții trebuie să decupeze și să colecteze acele părți ale ambalajului pe care se află lipite
etichetele cu puncte.
De asemenea, participanții trebuie să colecteze câte o copie pentru fiecare factură care
atestă achiziția produselor participante. NU se acceptă bonuri fiscale ca dovadă a achiziției.
Condițiile de acordare a premiilor
Pentru a solicita unul sau mai multe premii, participanții vor trimite prin curierat rapid
(recomandat Fan Courier) un plic care va conține următoarele:
- etichetele cu puncte (cele decupate din ambalajul produselor);
- copii după facturile care atestă achiziția produselor participante;
- formularul de solicitare a premiilor (disponibil pentru descărcare pe site-ul
https://www.saluscontrols.ro/campanie) completat în mod clar, cu MAJUSCULE.
Plicurile vor fi expediate către:
SALUS CONTROLS ROMÂNIA SRL, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Traian Vuia, Nr. 126,
În atenția: Mihai Palcu, Tel. 0753 192 998.
NU vor fi luate în considerare solicitările transmise în următoarele conditii:

-

daca plicurile ajung la organizator în afara perioadei de derulare a campaniei;
în cazul în care etichetele cu puncte sunt deteriorate ori incomplete;
dacă participanții nu îndeplinesc în integralitate condițiile regulamentului;
dacă participantii furnizează date incorecte ori false;
în caz de tentativă de fraudă - situație în care organizatorul își rezervă dreptul de a elimina
din campanie în orice moment și fără nicio notificare prealabilă orice participant suspect
de fraudare a campaniei.
După ce datele transmise sunt validate, premiile se vor expedia participanților în mod
gratuit în termen de maxim 30 zile, la adresa menționată în formularul completat de participanți,
prin intermediul firmelor de curierat rapid.
Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru premiile care nu ajung la destinația
indicată de câștigător ori ajung deteriorate din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de
curierat. De asemenea, organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru premiile care nu ajung
la destinație din cauza comunicării eronate de către solicitant a adresei pentru livrarea premiului.
Premiile se vor oferi în limita disponibilității lor. În cazul indisponibilității unui premiu,
solicitantului I se va oferi posibilitatea să aleagă un alt premiu, cu punctaj egal.
Organizatorul, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale
participanţilor. Prin participarea la promotie, solicitanții premiilor își exprimă acordul pentru
prelucrarea acestor date în scopul acordării premiului și în acțiuni de marketing ale Salus
Controls România. Participanții au dreptul de a solicita retragerea în orice moment, în mod
gratuit și fără nicio justificare de la prelucrea datelor lor personale în scop de marketing direct.
Premiile disponibile
DESCRIERE PREMIU

PUNCTAJ NECESAR

Salus RT310RF - Termostat neprogramabil cu RF
Salus RT310i - Termostat cu control prin Internet
Salus iT500 - Termostat cu control prin Internet
Salus SH-ROSP1 - Pachet de start iT600 ”Smart Home”
Masina de gaurit si insurubat cu acum. Bosch Professional
Televizor LED cu diagonala de 80 cm (Samsung sau LG)
Smartphone Samsung (A3, J5 sau similar)
Televizor LED cu diagonala de 108 cm (Samsung sau LG)
Smartphone Samsung Galaxy S8
Smartphone Apple iPhone 7

10 puncte
20 puncte
30 puncte
40 puncte
45 puncte
50 puncte
60 puncte
80 puncte
100 puncte
100 puncte

Pentru informații suplimentare, datele de contact ale organizatorului sunt următoarele:
Tel: 0364 435 696 | Email: office@saluscontrols.ro | Adresa: Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, 126.

