Regulamentul cadru de desfăşurare a promoției “VARA PERFECTA”
Secțiunea 1
Organizatorul campaniei
Campania promoțională este organizată de SC Porta KMI Romania SRL, cu sediul în
Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J02/910/2003, CIF 15624380, capital social 49.949.090 RON.
Regulamentul oficial al acestei promoții este întocmit şi va fi făcut public conform legislației
aplicabile în România.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul
regulament în perioada desfăşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a
anunța publicul despre aceste modificări.
Secțiunea 2
Zona de desfăşurare a campaniei
Campania va avea loc pe teritoriul României.
Secțiunea 3
Durata campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 31.07.2017-30.09.2017
Secțiunea 4
Oferta şi produsele participante
Discounturile menționate sunt doar o recomandare de preturi maxime din partea Porta
KMI România SRL și trebuie tratate ca atare.

Discounturile promoționale se referă la:


colecțiile de uși Porta Concept, Porta Stil, Porta Line, Porta Décor și tocurile Porta
System pe finisaj Portaperfect 3D, culorile Stejar Siberian, Stejar Scandinav, Stejar
California si Stejar Havana.

Prețul final este stabilit de către Vânzător.
Pentru o ofertă personalizată, vizitați cel mai apropiat showroom partener Porta Doors.
Prețurile promoționale sunt valabile la achiziționarea foii de ușă în set cu tocul Porta
System si sunt prezentate separat pentru ușă și toc. Discounturile și prețurile menționate
în acest material se referă la produsele standard, fiind doar o recomandare de preț maxim
din partea Porta KMI România SRL și trebuie tratate ca atare. Prețul final este stabilit de
către Vânzător. Pentru cea mai bună ofertă de preț, inclusiv pentru costuri adiționale (cum
ar fi accesorii, transport, montaj etc.), vă rugăm contactați oricare dintre distribuitorii Porta
KMI România sau partenerii lor autorizați. Lista acestora o gasiti pe www.portadoors.ro,
secțiunea "De unde cumperi". Prețuri promoționale valabile până la 30.09.2017.
Secțiunea 5
Semnalizarea campaniei
Campania va fi comunicată astfel:
-

pe pagina facebook facebook.com/portadoorsro

-

pe site-ul www.portadoors.ro

-

in reteaua de cautare si display Google

Prezenta campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Sectiunea 6
Dispozitii finale
In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forța majoră sau
de motive independente de voința sa, organizatorul işi rezervă dreptul de a decide, după
caz, încheierea sau prelungirea campaniei.
Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, dacă aceste
modificări se impun pentru desfasurarea corectă, pe toata durata Campaniei, cu condiția
publicării modificarilor în cauză pe siteul www.portadoors.ro

Orice reclamatii cu privire la desfăşurarea campaniei vor putea fi facute la adresa de email info_doors@porta.com.pl, precum si la numarul de telefon 0257 227 400.
Regulamentul oficial va fi disponibil pe site-ul PORTA DOORS, www.portadoors.ro.

Organizator:
S.C. PORTA KMI ROMANIA S.R.L.
Intocmit la data de 28.07.2017.

