Regulament Campanie Promotionala „Bucura-te de vara cu Roto”
Organizatorul campaniei promotionale
Campania promotionala „Bucura-te de vara cu Roto” este organizata de catre S.C. Unimat S.R.L., cu
sediul in Sibiu, Selimbar, Strada Mihai Viteazul nr 2B, cod 557260, inregistrata la Registrul Comertului
Sibiu sub numarul J32/42/1998, avand CIF RO10152375, denumita in continuare „Organizator”.
Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu legile din Romania si este disponibil pe
perioada campaniei promotionale pe site-ul www.fereastrademansarda.ro. Organizatorul isi rezerva
dreptul de modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, cu conditia instiintari prealabile a
participantilor pe site-ul www.fereastrademansarda.ro .
Locul de desfasurare si durata campaniei promotionale
Campania promotionala „Bucura-te de vara cu Roto” este organizata si se desfasoara pe intreg
teritoriul Romaniei, in perioada 15 mai – 30 iunie 2018.
Produsele participante la campanie
Fac obiectul acestei campanii urmatoarele produsele:




Ferestrele de mansarda Standard Plus, model si dimensiune : WDF R45 H/K WD 54/xx, WDF
R45 H/K WD 65/xx, WDF R45 H/K WD 74/xx;
Ferestrele de mansarda Standard Plus Safe, model si dimensiune : WDF R48 H/K WD 54/xx,
WDF R48 H/K WD 65/xx, WDF R48 H/K WD 74/xx;
Ferestrele de mansarda Medium Designo R7, model si dimensiune : WDF R75 H WD 54/xx,
WDF R75 H WD 65/xx, WDF R75 H WD 74/xx, WDF R78 H/K WD 54/xx, WDF R78 H/K WD
65/xx, WDF R78 H/K WD 74/xx;

Dreptul de participare
La campania promotionala „Bucura-te de vara cu Roto” pot participa persoane fizice sau juridice cu
domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei.
Campania se adreseaza clientilor finali iar produsele Roto participante pot fi achizitionate prin
intermediul partenerilor nostri ale caror date de contact le puteti gasi accesand site-ul
www.fereastrademansarda.ro/distribuitori/.
Mecanismul campaniei promotionale
Organizatorul ofera gratuit un rulou Screen ZAR pentru achizitionarea oricarei fereastre de mansarda
seria R4 si seria R7, cu termoizolatie (WD) si rama de etansare, in perioada campaniei, in limita
stocului disponibil. Ruloul primit gratuit va avea aceeasi dimensiune precum fereastra achizitionata.
Ruloul Screen ZAR se va factura precum restul produselor achizitionate, insa se va aplica un discount
suplimentar reprezentand contravaloarea acestuia.

Incetarea campaniei promotionale
Prezenta campanie promotionala poate fi intrerupta inainte de 30 iunie 2018 in cazul epuizarii
stocului. Intreruperea campaniei va fi anuntata in prealabil de catre Organizator pe site-ul
www.fereastrademansarda.ro.
Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale „Bucura-te de vara cu Roto” este disponibil pe site-ul
www.fereastrademansarda.ro incepand cu 07 aprilie 2018 sau poate fi solicitat Organizatorului.
Pentru informatii suplimentare cu privire la Regulament puteti contacta Organizatorul la adresa
roto@unimat.ro.

