
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Daikin – „Solicita o oferta de la un expert Daikin” 

Perioada Campaniei: 15 Iulie 2019  - 23 August 2019 

1. Organizatorul Daikin Airconditioning Central Europe – România SRL | Calea Floreasca 169A, 

Corp B, etaj 8, București (”Organizatorul/Daikin România”), derulează campania „Solicita o oferta de la 

un expert Daikin” în perioada 15 Iulie 2019  – 23 August 2019, sub forma unei Campanii promoționale. 

 

2. „Solicita o oferta de la un expert Daikin” (”Campania”) se va desfășura conform prevederilor 

acestui Regulament cu Termeni şi Condiții care sunt obligatorii pentru toți participanții. Prin participarea 

la această Campanie, participanții sunt de acord să se supună tuturor prevederilor acestui Regulament. 

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei, astfel cum aceasta este 

redată în cadrul Art. 1 din acest Regulament, pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța 

acest lucru în mod public, prin punerea informațiilor actualizate la dispoziția oricărei persoane interesate 

în modalitatea menționată la Art. 4.2 și Art. 14.1 din prezentul Regulament.  

 

Termenii și Condițiile de desfășurare a Campaniei 

 

4.1 Campania se desfășoară între data de 15 Iulie 2019  și data de 23 August 2019 pe pagina web: 

https://www.daikin.ro/cereoferta.    

4.2 Regulamentul cu Termenii și Condițiile aplicabile modului de organizare și desfășurare a Campaniei 

este disponibili oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a Campaniei, pe 

pagina de Internet Daikin accesibila la următorul link: https://www.daikin.ro/cereoferta. 

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, cu condiția 

înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte 

adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Termenilor și Condițiilor, și comunicarea 

lor către public prin modalitatea enunțată în paragraful precedent. 
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Eligibilitate 

5.1 Pot participa la această Campanie toți clienții Daikin persoane fizice, atât cei noi, cât și cei 

existenți deja, care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: 

a. Îndeplinesc condițiile de eligibilitate redate prin Art. 6 din acest Regulament. 

b. Acceseaza https://www.daikin.ro/cereoferta, în perioada 15 Iulie 2019  – 23 August 2019 si 

completeaza campurile obligatorii din formularul de înscriere si finalizeaza inscrierea prin click pe 

butonul “Trimite”: 

• Client 

• Tipul proiectului 

• Instalatiile necesare – se alege Aer conditionat  

• Produsul dorit 

• Adresa proiectului 

• Orasul 

• Codul postal  

• Prenume 

• Nume 

• Email 

c. In urma trimiterii formularului sunt contactacti de unul din dealerii Home Comfort Expert si 

achiziționeaza un aparat de aer condiționat Daikin, de tip Monosplit sau Multi prin unul dintre 

dealerii Daikin Home Comfort Expert, iar achiziţia a fost efectuată în perioada 15 Iulie 2019  – 23 

August 2019.  

 

Clienții Eligibili 

6.1 Următoarele categorii de clienți nu pot participa la această Campanie: 

a.  Persoanele care nu au implinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în prezenta Campanie sau care nu au 

capacitate deplină de exercițiu; 

b.  Angajații Organizatorului, angajații societatilor implicate în lanțul de distribuție a produselor Daikin, 

precum  și membrii de familie ai acestora (soț/soție, părinți, frate/soră, copii) nu pot participa la 

această Campanie. 

6.2 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul 

prezentei Campanii de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, 
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stipulate în acest Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate 

și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât 

și persoanele care au participat, în  mod incorect la Campanie. 

6.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare la prezenta Campanie ce se 

efectuează prin încălcarea acestor Termeni și Condiții și de a nu acorda premii participanților care încalcă 

prevederile acestui Regulament. Orice acțiune constând în invalidarea participării sau neacordarea 

premiului pentru motivele menționate mai sus se va aduce la cunoștința participantului prin e-mail. 

Premii 

7.1 În cadrul acestei Campanii se vor acorda prin tragere la sorti 2 premii constand in contravaloarea in 

lei a aparatului de aer conditionat instalat (in limita a 7.000 de lei/ premiu – TVA inclus), suma de bani 

fiind returnata cash sau prin transfer bancar de catre dealerul Daikin care se ocupa de vanzare.  

7.2 Premiile se vor acorda conform mecanismului redat în cuprinsul secțiunii ”Modul de desfășurare a 

Campaniei” din acest Regulament. 

7.3 Un participant va putea inregistra in Campanie un numar nelimitat de produse participante, insa 

poate beneficia de un singur premiu (cash back) in cazul in care este desemnat Castigator. 

 

 

Modul de desfășurare Campaniei (mecanismul campaniei) 

Pentru a participa la această Campanie, Clienții Eligibili trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 

condițiile redate mai jos: 

- Acceseaza https://www.daikin.ro/cereoferta, în perioada 15 Iulie 2019  – 23 August 2019, 

completeaza campuriile obligatorii din formularul de înscriere si finalizeaza inscrierea prin click 

pe butonul “Trimite” 

 

- In urma trimiterii formularului sunt contactati de unul din dealerii Home Comfort Expert si 

achiziționeaza un aparat de aer condiționat Daikin, de tip MonoSplit sau Multi prin intermediului 

dealerul Daikin Home Comfort Expert, iar achiziţia a fost efectuată în perioada 15 Iulie 2019  – 

23 August 2019.  
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Desemnarea câștigătorilor 

9.1. În cadrul Campaniei, se vor acorda un număr total de 2 premii constand in contravaloarea in lei a 

aparatului de aer conditionat (in limita a 7.000 de lei/ premiu cu TVA inclus), suma de bani fiind returnata 

de catre dealerul Daikin care se ocupa de vanzare. 

9.2. Acordarea premiilor oferite în cadrul Campaniei se va face în mod aleatoriu, prin desfășurarea unei 

trageri la sorți în intervalul 02-06 Septembrie 2019 cu ajutorul aplicației https://www.random.org/. 

Aplicația https://www.random.org/ reprezintă o platformă online în cadrul căreia se pot genera date 

aleatorii pe baza informațiilor transmise de către Organizator. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 2 

(doi) castigatori si 3 (trei) rezerve . 

9.3 În perioada cuprinsă între 26-30 August 2019 , Organizatorul va proceda la introducerea numelor 

sau adreselor de e-mail ale participanților care au îndeplinit toate condițiile de mai sus din cadrul 

secțiunii ”Modul de desfășurare a Campaniei” din acest Regulament, în aplicația 

https://www.random.org/ cu consecința generării a 2 nume sau adrese de e-mail corespunzătoare 

participanților desemnați câștigători, plus inca 3 nume sau adrese de e-mail corespunzătoare 

participanților desemnați rezerve. 

9.4 Fiecare participant desemnat ca fiind câștigător în urma extragerii la sorți organizată cu ajutorul 

aplicației https://www.random.org/ va primi premiul oferit in această Campanie constând în 

contravaloarea in lei a aparatului de aer condintionat (in limita a 7.000 de lei/ premiu cu TVA inlcus), 

suma de bani fiind returnata de catre dealerul Daikin care se ocupa de vanzare, în conformitate cu 

sectiunea denumita „Anuntarea si acordarea premiilor” mai jos. 

Anunțarea și acordarea premiilor 

10.1. Câștigătorii vor fi notificați în mod individual exclusiv prin poștă electronică la adresa de e-mail 

oferita in momentul inregistrarii pe https://www.daikin.ro/cereoferta, în termen de maxim 10 zile 

calendaristice de la data anunțului oficial care se va face prin intermediul paginii locale de Internet Daikin 

Romania conform art. 10.4 din acest Regulament, ulterior desfășurării tragerii la sorți.  

10.2. Suma de bani va fi returnata catre dealerul Daikin care s-a ocupat de vanzare într-un interval de 

maxim 30 zile calendaristice după primirea mesajului individual prin e-mail. În cazul în care participantul 

castigator nu răspunde așa cum s-a precizat mai sus, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea 
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notificării individuale, participantul câștigător va pierde dreptul de a primi premiul si se va apela la 

rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. 

10.3. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru cazul în care un participant desemnat 

câștigător nu poate fi contactat din cauza faptului că datele personale indicate pe platforma 

https://www.daikin.ro/cereoferta sunt, în întregime sau parțial, incorecte. 

10.4. Fiecarui câștigător i se va returna suma de bani constand in contravaloarea in lei a aparatului de 

aer conditionat (in limita a 7.000 de lei/ premiu cu TVA inclus), în maxim 30 de zile de la primirea 

mesajului individual pe e-mail. Castigatorul va decide de comun acord impreuna cu dealerul Home 

Comfort Expert daca premiul sa ii fie virat in contul bancar sau sa ridice suma in numerar, de la sediul de 

unde a achizitionat echipamentul Daikin.  

10.4 Câștigătorii vor fi publicați pe pagina de Internet a Daikin: https://www.daikin.ro/cereoferta, 

după încheierea Campaniei și derularea tragerii la sorți, dar nu mai târziu de 6 Septembrie 2019. 

     DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 

11.1.  Daikin România nu este responsabilă pentru imposibilitatea de a plati premiul (cash back) atunci 

când acest lucru are loc în următoarele situații: a) premiul nu poate fi obținut sau furnizat din cauza 

incapacității câștigătorului și/sau a reprezentantului acestuia de a identifica și/sau de a primi premiul 

până la data limită sau din cauza altor impedimente de ordin tehnic și/sau legal cu care se confruntă 

câștigătorulși/sau reprezentantul/mandatarul acestuia; și b) când premiul este imposibil de furnizat din 

cauza unui eveniment de forță majoră, a unor limitări regulamentare sau legale sau a altor circumstanțe. 

11.2. Daikin România nu este responsabilă pentru imposibilitatea de a participa la Campanie din cauza 

apariției unor situații pe care nu le poate controla–cazuri de forță majoră, cazuri fortuite, probleme în 

rețeaua globală a serviciilor de Internet furnizate de terți și care se află în afara controlului 

Organizatorului. 

11.3.  Daikin România nu va răspunde pentru încercările de participare la Campanie inițiate și/sau 

finalizate în afara perioadei aferente Campaniei, respectiv în afara perioadei cuprinse între datele 15 

Iulie 2019  – 23 August 2019. 

11.4. Daikin România nu va fi responsabilă pentru întârzierile în primirea premiilor (cash back)  

cauzate de către imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului.  

11.5. Daikin România nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 

participarea la această Campanie. 
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11.6 Daikin România are dreptul inalienabil de a suspenda Campania oricând, printr-un anunț 

publicat pe site-ul web: www.daikin.ro, în cazul în care Daikin România descoperă abuzuri, încălcări ale 

regulilor sau există alte circumstanțe care impun încetarea Campaniei. În aceste situații, Daikin România 

nu va datora nicio compensație participanților care au suferit direct/indirect daune 

materiale/nemateriale sau orice pierdere de profit ca urmare a încetării Campaniei. 

 

ÎNLOCUIREA ȘI CEDAREA PREMIILOR 

12 Toate premiile sunt nominale și nu pot fi transferate terților înainte de primirea lor. 

 

ERORI ALE MATERIALELOR PROMOȚIONALE 

13.  În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și acest 

Regulament, prevederile acestui Regulament vor prevala. 

 

ALTE DISPOZIȚII 

14.1.  Participanții la Acțiune trebuie să respecte prevederile acestui Regulament care sunt publicate 

pe pagina de internet https://www.daikin.ro/cereoferta Daikin România își rezervă dreptul de a modifica 

sau suplimenta Termenii și Condițiile acestuia oricând. Modificările vor intra în vigoare după publicarea 

lor pe pagina de internet https://www.daikin.ro/cereoferta. Prin participarea la acțiune, participanții se 

supun Termenilor și Condițiilor din prezentul Regulament și sunt de acord să respecte prevederile 

acestuia. 

14.2.  Disputele dintre Organizator și participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă.   
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