
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Discount de Vacanta - 10%” 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
 

Organizatorul campaniei promoţionale “Discount de Vacanta - 10%” (denumita in continuare 

„Campania”) este REAL HYPER MAGAZINE S.R.L.., persoana juridica constituita si 

functionand in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Bucuresti, bd. Theodor 

Pallady 51 N, Cladirea C6, Corp A, Sector 3, Biroul 106 inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub nr. J40 /3283 /2013, Cod Unic de Inregistrare 31357586 (denumita in 

continuare “Organizator” sau “REAL”). Decizia de derulare a campaniei promoţionale 

conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este 

finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau 

schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata public de 

Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării. 

 

ART. 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizată şi se va desfăşura in reteaua magazinelor REAL de pe teritoriul 

României, respectiv: 

Ø Magazinul REAL din ORADEA, str. Suisului nr. 10A,  jud. Bihor. 

Ø Magazinul REAL din ARAD, str. Radnei nr. 298,  jud. Arad. 

Ø Magazinul REAL din CONSTANTA,  B-dul Aurel Vlaicu nr. 168. jud. Constanta. 

Ø Magazinul REAL din SUCEAVA, Soseaua Humoruiui nr. 86, Comuna Scheia, jud. 

Suceava 

 

ART. 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se desfăşoară în perioada 13.08.2015 – 31.12.2015. Orice modificare a perioadei 

de valabilitatea a Campaniei va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore 

înainte de intrarea în vigoare a modificării. 

 

ART. 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

La Campanie vor participa toate produsele alimentare si nealimentare comercializate in 

reteaua magazinelor REAL in perioada 01.09.2015-31.12.2015 (denumite in continuare 

„Produsele Participante”), cu exceptia: (i) produselor accizabile (tutun, bauturi alcoolice 

marcate si nemarcate cu timbre sau banderole de securizare, (ii) produsele ce fac obiectul 

urmatoarelor campanii promotionale organizate de REAL, (iii) bonurile care contin mai mult 

de 24 de bucati din acelasi articol (cu exceptia produselor din categoriile detergenti si 

cosmetice unde limita maxima este de 10 hucati din acelasi articol).. 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude Produse Participante din Campanie, anunţand 

public un astfel de fapt cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării. 



 

ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care sunt clienti REAL HYPER MAGAZINE 

care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si care se afla in posesia 

voucherului “Discount de Vacanta - 10%” ( denumiti in continuare “ Participanti”). 

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie: 

Ø persoanele juridice, acele intreprinderi individuale, intreprinderile familiale, 

persoanele fizice autorizate; 

Ø în care angajaţii Organizatorului şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, 

fraţi/surori, soţ/soţie). 

 
ART. 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

La aceasta Campanie participa: 

Ø orice fan al uneia dintre paginile: 

 

www.facebook.com/RealHypermarketArad 

www.facebook.com/RealHypermarketConstanta 

www.facebook.com/RealHypermarketOradea 

www.facebook.com/HypermarketRealSuceava 

sau 

Ø  orice persoana care se inscrie in Campanie conform mecanismului de mai jos: 

• in perioada 13.08 – 26.08.2015 Participantul trimite o fotografie din locatia unde 

isi petrece vacanta, impreuna cu un mesaj de vacanta care sa includa cuvantul 

“real”. Fotografia poate fi: 

a. postata in albumul Scrie-ne din vacanta pe una din paginile de facebook de 

mai sus; 

sau 

b. trimisa prin email la adresa: info.3918@real-hyper-magazine.ro; 

sau 

c. trimisa prin posta la adresa: real,- Hyper Magazine SRL, Str. Suisului Nr. 

10/A, Oradea, 410140, Judetul Bihor 

 

Organizatorul va valida inscrierea unui Participant la Campanie si ii va trimite prin e-mail un 

cod de validare. Participantul va prezenta codul de validare la biroul InfoClienti al magazinului 

din orasul in care real,- este activ pe piata locala si va primi 4 vouchere cu valabilitate lunara,  

cate unul pentru fiecare luna ramasa din anul 2015. 

Organizatorul acorda vouchere reprezentand 10% din valoarea totala a bonului fiscal care 

individual are valoare rnai mica de 2,ooo lei, o data pe luna in fiecare din lunile septembrie, 

octombrie, noiembrie, decembrie 2015. Voucherele de reducere nu sunt nominale. 



 

Nu pot participa la Campanie: (i) bonurile fiscale care contin produselor accizabile (tutun, 

bauturi alcoolice marcate si nemarcate cu timbre sau banderole de securizare, (ii) produsele 

ce fac obiectul urmatoarelor campanii promotionale organizate de REAL, (iii) bonurile care 

contin mai mult de 24 de bucati din acelasi articol (cu exceptia produselor din categoriile 

detergenti si cosmetice unde limita maxima este de 10 hucati din acelasi articol). 

Voucherul de reducere va fi utilizat cu ocazia unei achizitii in Magazinele Real, respectandu-

se cumulativ urmatoarele reguli: 

 

- Voucherul de reducere poate fi folosit numai in scopul achizitiei de Produse 

Participante, si numai in Magazinele Real participante la Promotie; 

- Voucherul de reducere va fi folosit pentru o singura achizitie  prin prezentarea sa la 

casieria Magazinului Real Participant care va aplica reducerea. Dupa aplicarea 

discountului, Voucherul va ramane la casieria Magazinului Real Participant; 

- Voucherele de reducere se pot valorifica in Magazinele Real Participante numai in 

perioada mentionata pe voucher; 

- Este interzis schimbul Voucherelui de reducere cu bani sau cu alte produse si/sau 

servicii; 

- Reducerea de 10% se va aplica la pretul de vanzare cu TVA al oricaror Produsele 

Participante achizitionat. Aplicarea reducerii se va face la valoarea inscrisa pe bonul 

fiscal; 

- Reducerea acordata prin Voucherul de reducere se va aplica in limita stocului de 

Produse Participante.  

 

In cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat 

condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda 

oricând drepturile şi beneficiile ce revin respectivului Participant, fără ca Organizatorul să 

datoreze vreo despăgubire sau plată.  

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare împotriva tentativelor de frauda, 

abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 

Campanii. 

 

ART. 7 – LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

1. Pierderea si/sau deteriorarea Voucherului de reducere; 

2. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Voucherelor de 

reducere; 

3. Existenta in magazinele participante a produselor participante la campanie si/sau 

a produselor la care se aplica reducerea de 10%; 

4. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia 

de premiul respectiv, din motive ce tin de acesta. 



Art. 8. PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR 

Valoarea estimativa a discounturilor acordate in cadrul Campaniei este de 100.000 Lei, fara 

T.V.A. 

 
Art. 9. TAXE SI IMPOZITE 

Daca va fi cazul, Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile 

obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, modificata, 

privind Codul Fiscal, privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de 

orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

 

ART. 10. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti competente din Bucuresti. 

 

ART. 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI 

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterala  a 

Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil.  

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de 

catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini 

obligatiile asumate prin prezentul Regulament. 

 

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea 

privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 

impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta 

majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere. 

 

Art. 12. INFORMAREA CONFORM LEGII 677/2001 

Prin simpla participare la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

 

In cadrul prezentei campanii nu se vor prelucra date personale decat in cazul trimiterii unor 

eventuale reclamatii, in conformitate cu Art. 7 din Regulament.  

Prin comunicarea datelor personale cu ocazia trimiterii eventualelor reclamatii, reprezentanti 

legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la Campanie isi exprima acordul 

liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, 

exclusiv in vederea solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la derularea Campaniei. 

 

Tuturor reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la aceasta 

Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul 



de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii 

individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Organizatorul va asigura reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai 

Participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie si 

dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 

677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea 

acestor drepturi, reprezentantii legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor vor 

trimite Organizatorului la adresa din Bucuresti, Sector 3, bd. Theodor Pallady 51 N, Cladirea 

C6, Corp A, Sector 3, Biroul 106, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata 

(Pentru Campania “ Discount de Vacanta - 10%”). 

 

Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor 

fi procesate in nicun mod. 

 

Promotia se va inceta  in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite 

realizarea acesteia, ori al unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa. 

 

ART. 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la Biroul de Relatii 

cu Clientii din toate magazinele REAL sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisă şi datată la 

S.C. REAL HYPER MAGAZINE SRL, Bucuresti, Sector 3, bd. Theodor Pallady 51 N, Cladirea 

C6, Corp A, Sector 3, Biroul 106. 

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat 

în 2 exemplare originale, astăzi 12.08.2015. 

 

S.C. REAL HYPER MAGAZINE S.R.L. 

 
VLADUTU GEORGE – Director Operational 

____________________ 

 

POPA STEFAN – Director Financiar 

___________________ 


