REGULAMENT OFICIAL AL PROMOŢIEI BETTY SPECIALITĂŢI

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul promoţiei BETTY SPECIALITĂŢI este societatea BETTY-COM SRL cu sediul în
str.Griviţei, nr 2, Galaţi şi cu punct de lucru în str.Lemnari, nr 9, Galaţi, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr J17/1153/1992, CUI RO 3120044.
SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Promoţia BETTY SPECIALITATI se desfăşoară în perioada 01.11.2018 - 30.11.2018 în judeţul
Galaţi, în limita ariei de distribuţie. Revendicarea premiilor se poate face până la data
15.12.2018. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.
SECŢIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE
La această promoţie participă următoarele produse:
Betty - Pâine cu făină graham 500g
Betty – Pâine cu făină de secară 500g
Betty – Pâine cu multicereale 500g.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania BETTY SPECIALITĂŢI este deschisă tuturor persoanelor fizice care au împlinit
vârsta de 18 ani.
Nu pot participa la promoţie următoarele categorii de persoane:
-

angajaţii Organizatorului şi ai distribuitorilor acestuia

-

rudele angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/parinţi, fraţi/surori, soţ/soţie)

Participanţii au obligaţia să respecte prezentul Regulament.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a participa la promoţie, consumatorii trebuie să cumpere unul din produsele participante
şi să caute în interiorul ambalajului punguţă cu cartonaşul răzuibil. Să răzuiască şi să citescă
textul inscripţionat, care poate fi de 2 tipuri:
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1. “Necâştigător! Încearcă toate cele 3 pâini participante.”
2. “Ai caştigat: 1 x Pâine cu Multicereale!”
Revendicarea premiilor se poate face până la data 15.12.2018.
Tentativele de fraudare şi falsificare vor fi pedepsite conform Codului Penal în vigoare.
SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR
Numărul de premii din cadrul promoţiei pentru fiecare categorie este:
-

1000 premii constând în câte 1 Pâine cu multicereale 500g.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul promoţiei este de aproximativ 2500 lei (TVA inclus).
Cartonaşul răzuibil va fi ambalat în folie alimentară pentru contactul cu produsele alimentare,
astfel încât produsul din pungă să nu fie afectat în niciun fel.
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile pot fi ridicate în schimbul cartonaşului de la orice agent economic care are produsul la
raft în perioada 01.11.2018 - 15.12.2018.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti competente.
SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Promoţia poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Promoţiei.
Promoţia mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată
oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o
astfel de situaţie, pe site-ul www.bettycom.ro. Organizatorul este îndreptaţit să ia toate măsurile
necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea
afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Promoţiei.
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