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Regulamentul oficial al campaniei 
"Buy Back Daikin” 

Perioada de desfasurare a Campaniei: 25 Martie - 30 Iunie 2019 

 

 

ART.1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

(1) Organizatorul Campaniei Promotionale "Buy Back Daikin” este DAIKIN 

AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA S.R.L., persoană juridică româna cu 

sediul în Bucureşti în Calea Floreasca 169 A, corp B, etaj 8, sector 1, număr de ordine în 

Registrul Comerţului J40/8180/1994, având cod unic de înregistrare RO5575204 atribut 

fiscal RO şi cont bancar deschis la CITIBANK EUROPE plc, Dublin – sucursala Romania, 

IBAN RO40 CITI 0000 0007 2456 9005 (numit in prezentul regulament 

”Organizatorul”sau “Daikin România”). 

(2) Campania se va desfasura prin intermediul distribuitorilor autorizati Daikin Home 

Confort Expert, publicati pe site-ul http://www.daikin.ro  sectiunea Cauta un Dealer – 

Home Comfort Expert. 

 

ART. 2  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

(3) Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit şi va fi 

făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe site-ul 

http://www.daikin.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atat pe site, cat 

si la cererea acestora transmisa la adresa Organizatorului mentionata la paragraful de 

mai sus pe toata durata de desfasurare a Campaniei. Campania se desfăşoară în baza 

prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.  

(4)  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe 

parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul 

http://www.daikin.ro .  

(5) Prin participarea la promoţia "Buy Back Daikin” participanții sunt de acord să respecte și 

să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 
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Regulamentul este disponibil pe site-ul www.daikin.ro , începând cu data de 25 martie 

2019 (ora 00:00). 

 

 

ART. 3 ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 

 

(1) Campania se desfasoara la nivel national, in reteaua distribuitorilor Home Comfort 

Expert Daikin. Lista distribuitorilor care participa la campanie este disponibila pe site-ul 

oficial al companiei: www.daikin.ro. 

 

(2) Campania se desfasoara in perioada 25 martie - 30 iunie 2019.  

 

ART. 4 DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE   

 

(3) La campania promoţională "Buy Back Daikin” are dreptul să participe orice utilizator 

(client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, 

persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe 

teritoriul României, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi 

în cele ce urmează "Participanţi"), cu excepția proprietarilor, angajaților sau rudelor de 

gradul I ale angajaților sau proprietarului Organizatorului și ai distribuitorilor Daikin 

participanți la aceasta campanie.  

 

(4) Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor 

Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la aceasta 

Campanie implicând acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului 

Regulament.  

 

ART. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI   

 

(1) Organizatorul oferă Participantilor, in perioada prezentei Campanii, o reducere de pret 

de pana la 400 lei (TVA inclus) la achizitionarea unui sistem de aer conditionat de uz 

rezidential (split) mentionate mai jos. Acordarea reducerii se obtine numai la predarea 
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vechiului echipament unuia dintre distribuitorii Daikin Home Comfort Expert care 

participa la promotie (lista completa se gaseste pe www.daikin.ro). 

(2) Casarea echipamentului vechi cade in sarcina exclusiva a Distribuitorului, orice cheltuiala 

potentiala sau orice suma obtinuta prin valorificarea acestor echipamente revenind 

Distribuitorului autorizat Daikin. 

   

ART. 6 PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 

 

In aceasta campanie sunt eligibile sistemele de aer conditionat  spli/de uz rezidential din 

gama Bluevolution enumerate in tabelul de mai jos (denumite in continuare „Produse 

Participante” si individual „Produs Participant”):  

 

 

Sistem aer conditionat 
Reducere (TVA inclus) 

Model 
Unitate 

interioara 
Unitate exterioara 

Ururu Sarara FTXZ-N RXZ-N 400 lei 

Stylish FTXA -AS/AW/AT RXA 400 lei 

Emura FTXJ-LW/S RXJ-M 400 lei 

Perfera  C/FTXM-M RXM-M(9) 400 lei 

Comfora  FTXP-L RXP-L 400 lei 

Sensira  FTXC-B RXC-B 400 lei 

 

 

ART. 7 CONDITII DE VALIDARE 

 

Pentru ca Organizatorul să acorde reducerea la achizitionarea unui echipament noi Daikin, 

participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 

a. Sa indeplineasca condiţiile de participare prevăzute la art. 3 

b. Să achiziţioneze un Produs Participant, în perioada campaniei din magazinele 

distribuitorilor conform celor specificate la art 4 

c. Sa predea echipamentul vechi. 

 

ART. 8 LITIGII   

http://www.daikin.ro/
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Eventualele litigii apărute intre Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate 

de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului. 

 

1. Prevederi finale  

(1) În cazul în care Organizatorul constată ca un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a 

respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda 

oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri 

sau plăți.  

(2) Participanților la promoţie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei 

 

2. Date cu caracter personal  

 

1) Prin comunicarea datelor personale participanții la campania "Buy Back Daikin” îşi 

exprima acordul expres şi neechivoc, ca datele lor personale să fie înregistrate în baza de 

date a Organizatorului. Prin înscrierea în promoţie, Participanţii declară că sunt de acord 

ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Organizatorului. 

Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi cu exceptia cazurilor in care Organizatorul 

trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege.  

2) La cererea expresă a participanţilor, Organizatorul va asigura acestora: dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de 

opoziţie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. nr. 790 

din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea 

acestor drepturi, participanţii vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Floreasca 169 

A, corp B, etaj 8, sector 1, Bucureşti sau la marketing@daikin.ro o cerere întocmită în 

forma scrisă, datată şi semnată.  

3) Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: sustinerea reducerii oferite de 

catre distribuitorul Daikin, realizarea de rapoarte statistice si, doar daca se ofera acordul 

in procesul verbal de inlocuire a echipamentului, eventuale informari prin newsletter la 

mailto:marketing@daikin.ro
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produsele si serviciile Daikin.  La cererea expresa a Participanţilor, datele lor personale 

nu vor fi folosite.  

 

 


