REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
”Ingrijire orala nota 10”
01.09-31.10.2021

Art. 1. Organizatorul
1.1.Organizatorul campaniei promotionale ”Ingrijire orala nota 10” (denumita in ceea ce urmeaza „Campania”) este
VICTORIA DENTAL OFFICES SRL, CUI 32269563, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J3/1263/2013,
cu sediul social in Pitesti, str. Negru Voda nr. 4, et. 3, cam. 22, jud. Arges si sedii secundare in care functioneaza clinici
dentare in diverse locatii din Romania, avand contul bancar RO40BTRLRONCRT0285054001 deschis la Banca
Transilvania, reprezentata de Daniel Dragomir, Administrator, denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei denumit in
continuare “Regulamentul”.
1.3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe siteul

www.clinica-victoria.ro/oferte. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba

Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin
publicarea pe site-ul

www.clinica-victoria.ro/oferte cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/

schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei
2.1.Campania ”Ingrijire orala nota 10” va incepe la data de 01 septembrie 2021, ora 00:00. Se va incheia pe 31
octombrie 2021, ora 23:59, inclusiv.
2.2.Campania este organizata si se desfasoara in cele 3 locatii, de pe teritoriul Romaniei – Pitesti, Rm. Valcea, Slatina
– pe durata programului de functionare al locatiilor respective.

Art. 3. Drept de participare
3.1. Pot participa la Campanie persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare
„Participanti”).
3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor participante la realizarea
si derularea Campaniei promotionale.
3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul
in privinta tremenilor si conditiilor acesteia.

Art. 4. Produse/Servicii participante
4.1. La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate ale Organizatorului, marca Clinica Dentara,
denumite „Produsele Participante”.
4.2. Dupa data incheierii Campaniei in conformitate cu art. 2, alin. 1, produsele participante isi pierd aceasta calitate,
Organizatorul neavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in viitor in legatura cu nicio circumstanta
care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
4.3. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei campaniei, prin prezentul regulament, cat si
prin website si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator,
informat si interesat, a luat la cunostiinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 31 octombrie
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2021, ora 23:59. Orice decizie de a achizitiona produsele participante ce au participat in aceasta campanie, dupa data
de 31 octombrie 2021, fiind consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs si conditiile comerciale aferente.

Art. 5. Mecanica promotionala
5.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, Cumparatorul trebuie:
5.1.1. Sa completeze datele formularului corect si sa trimita formularul de „Solicita Programare”
5.1.2. Gratuit, participantii vor primi:
•

Consultatie

•

Scanare intraorala

•

Radiografie

•

Plan de tratament la final

5.4. Planul de tratament este gratuit si il poate lua pacientul acasa, insa scanarea intraorala si radiografia raman la
clinica. Daca se doreste ridicarea acestora, se va putea realiza doar contra-cost.
5.5. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea
nemaifiind datorate de catre Organizator.
5.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Art. 6.Incetarea inainte de termen a Campaniei
6.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o
decizie a Organizatorului.
6.2. Situaţiilor avute in vedere la art. 11, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente
sau ale altei autoritaţi publice competente.

Art. 7. Litigiile si legea aplicabila
7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente de la sediul Organizatorului.

Art. 8. Responsabilitate
8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a brandului Clinica Victoria sau a companiei
VICTORIA DENTAL OFFICES SRL ori a locatiilor participante.

VICTORIA DENTAL OFFICES SRL
Prin,

Daniel Dragomir
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