REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Magia promotiilor DIANA“
Perioada campaniei: 1 – 24 Decembrie 2018
Art. 1. Organizatorul
Organizatorul campaniei “Magia Promotiilor DIANA“ („Campania”) este S.C. DIANA SRL, cu
sediul in Ramnicu Valcea, Strada Calea lui Traian nr 227, inregistrata la Registrul Comertului
Ramnicu Valcea, sub Nr.J38/258/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 2540090 denumita in cele
ce urmeaza „Organizator”, S.C. DIANA COM SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea, Strada G-ral
Magheru, nr.1, bloc V1, parter, inregistrata la Registrul Comertului Ramnicu Valcea, sub Cod
Unic de Inregistrare Nr. J38/185/2002 RO 14572789 denumita in cele ce urmeaza „Organizator”
si S.C. BARRECO SA , cu sediul in Ramnicu Valcea, Strada Calea lui Traian nr 227,
inregistrata la Registrul Comertului Ramnicu Valcea, sub Cod Unic de Inregistrare Nr.
.J38/1/1991, RO 1472737 denumita in cele ce urmeaza „Organizator” . Campania se va
desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”).
Art.2. Durata si locul de desfasurare al campaniei promotionale
Campania se desfasoara in perioada 1 Decembrie 2018 - 24 Decembrie 2018, incepand
cu ora 07:00 (ora de deschidere a magazinului) si inceteaza pe data de 24 Decembrie 2016 la
ora 19.00 in toate magazinele DIANA (DIANA Cetatuie, DIANA Rapsodia, DIANA Oltchim,
DIANA Goranu, DIANA Complex Nord, DIANA Boxa Nord, DIANA Marasesti, DIANA Centru,
DIANA Liliacul, DIANA Poiana, DIANA Hala, DIANA 1 Mai, DIANA Boxa Lenin Sud, DIANA Suri, DIANA Hermes, DIANA Boxa Ostroveni, DIANA Tic Tac, DIANA Bujoreni; Exterior: DIANA
Calimanesti; DIANA Brezoi; DIANA Pausesti; DIANA Babeni, DIANA Orlesti, DIANA Dragasani
1, DIANA Dragasani 2, DIANA Sutesti, DIANA Slatina, DIANA Ocnele Mari, DIANA Bunesti,
DIANA Horezu1, DIANA Horezu 2, DIANA Vaideeni, DIANA Polovragi, DIANA Novaci, DIANA
Curtea de Arges DIANA Olanesti, DIANA Otesani, DIANA Budesti, DIANA Mihaesti, DIANA
Blidari, DIANA Tigveni, DIANA Scoarta, DIANA Tg Jiu 1, DIANA Tg Jiu 2, DIANA Morilor,
DIANA 24 trepte, DIANA Stroiesti, DIANA Malaia), magazine care sunt participante la
campanie. Programul promotiei coincide cu orarul de functionare al magazinelor DIANA in
perioada 1-24 decembrie 2018.
După încetarea duratei promotiei, achizitionarea produselor sau serviciilor mentionate în
prezentul Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la promotie.
Art. 3. Drept de participare
Campania promotionala este deschisa oricarei persoane fizice denumite in prezentul
Regulament “participantii”.
Art. 4. Produse participante
•
La aceasta campanie promotionala participa 24 de produse alimentare si
nealimentare, alese de catre DIANA si dezvaluite in ziua promotionala aferenta fiecarui produs
ales, in magazinele DIANA.

•
•
•

Art. 5. Regulamentul oficial al campaniei promotionale
Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la
cerere, pe intreaga durata a Campaniei, dupa cum urmeaza:
Pe site-ul www.magazinediana.ro
În urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Ramnicu Valcea, Strada
Calea lui Traian nr 227, sau la adresa de e-mail office@magazinediana.ro.
Prin participarea la aceasta campanie, Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze
tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca
aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor
modificari pe site-ul www.magazinediana.ro
Art. 6. Mecanismul de desfasurare al campaniei promotionale
Orice persoana fizica care cumpara unul sau mai multe produse promotionale in
perioada 1-24 decembrie 2018 devine automat participant al campaniei Magia promotiilor
DIANA.
Participantii nu pot cumpara mai mult de 15 bucati, pentru produsele ambalate si 10 kg
pentru produsele vrac din produsele aflate in promotie.
Art. 7. Intreruperea campaniei promotionale
Campania promotionala va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o
decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.
Art. 8 Alte Clauze
Decizia organizatorilor în orice privinta este finală si aplicabila tuturor participantilor. Prin
participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte condiţii stabilite
de regulamentul oficial al promotiei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe sau mai putine produse la preturi
promotionale decat cele prevazute in prezentul regulament oficial.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
campanii promotionale.
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