REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“9695 – PUNE ROATA IN MISCARE”
Campania promotionala pentru clientii companiei S.C. ASSISTANCE CARS CLUB S.R.L.
Perioada campaniei: 20 iunie – 31 august 2017
Art. 1. Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania “9695 – PUNE ROATA IN MISCARE”este organizată de S.C. ASSISTANCE CARS
CLUB S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 169, et. 6, Sector 1, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr. J40/1807/2010, CIF 26546167, atribut fiscal RO, capital social 1.000,00
lei (9695).
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament
este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public
conform legislaţiei aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul
regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa
publicul despre aceste modificări.
Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “9695 – PUNE ROATA IN MISCARE”.
Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 20 iunie – 31 august 2017, pe website-ul
www.9695.ro, accesand link-ul http://www.campanii.9695.ro/.
Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 31 august 2017, orele 23:59, cu exceptia
situatiei in care campania va fi prelungita.
Art. 3. Produse participante la campanie
Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă cardurile anuale de asistenta rutiera 9695:
a) pentru autoturisme, cardurile: Gold, Silver, Bronze;
b) pentru autovehicule comerciale, cardul: Chrome.
Art.3.2 Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie (ex: produsele participante in reduceri
punctuale, pachete promotionale, oferte financiare, orice alte campanii pe perioade care includ
perioada prezentei campanii), si este aplicabila produselor achizitionate on-line de pe website-ul
www.9695.ro sau in retelele distribuitorilor autorizati ai 9695.
Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare
De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a
implinit varsta de 18 an, ce a completat Formularul disponibil pe http://www.campanii.9695.ro/ ,
este de acord cu prezentul Regulament si achizitioneaza unul dintre produsele care fac obiectul
acestei promotii, in perioadele mentionate.
Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art.5.1. Campania “9695 – PUNE ROATA IN MISCARE” se va desfasura pe website-ul www.9695.ro,
accesand link-ul http://www.campanii.9695.ro/.
Art.5.2. Toate persoanele care indeplinesc conditiile de participare, pentru a beneficia de campanie
trebuie sa acceseze http://www.campanii.9695.ro/, sa completeze Formularul cu urmatoarele
informatii: Numele si Prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail. Se acorda o singura
reducere pe o adresa de e.mail, in sistem Random.
Art.5.3. Prin completarea Formularului si acceptul cu privire la prezentul Regulament, persoanele
participante castiga o reducere comerciala la cardurile anuale de asistenta rutiera 9695 cuprinsa
intre 10% - 50% din pretul care ar fi fost practicat de organizator in lipsa campaniei. Pe adresa de email completata in Formular este transmis automat un Voucher cu serie unica ce poate fi utilizat la
Rubrica „Cod Promotie” pentru achizitionarea unui card anual de asistenta rutiera 9695, de pe
www.9695.ro sau din reteaua distribuitorilor autorizati, pana la data de 10 septembrie 2017:
 Gold
 Silver
 Bronze
 Chrome
Art. 5.4. Pretul redus de vanzare pentru acordarea reducerii cuprinse intre 10% - 50% se calculeaza
dupa urmatoarea formula:
Pret promo = pret vanzare vechi – cota procentuala atribuita Rondom, conform codului unic de
Voucher transmis pe adresa de e-mail.
Art.6. Modalitate identificare si cumparare
O persoana poate achizitiona unul din produsele ce fac obiectul acestei promotii daca produsele
indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.
Art.7. Semnalizare campanie
Campania va fi semnalizata astfel – toti cei care doresc sa participe la campanie trebuie sa acceseze
link-ul http://www.campanii.9695.ro/ , sa completeze Formularul cu urmatoarele informatii: Numele
si Prenumele, numarul de telefon si adresa de e.mail.
Art.8. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform
prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.
Art.9 Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
Art.10 Intreruperea campaniei promotionale
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in reteaua distribuitorilor autorizati, etc.).

Art.11 Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul www.9695.ro
accesand link-ul http://www.campanii.9695.ro/, pe toata perioada de desfasurare a promotiei.

Orice contestare având ca obiect campania promoţională “9695 – PUNE ROATA IN MISCARE” poate
fi depusă la adresa: S.C. ASSISTANCE CARS CLUB S.R.L., Calea Floreasca nr. 169, Etaj 6, Sector 1,
Bucuresti sau trimisa pe mail la contact@9695.ro .
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