
Regulamentul Oficial al Campaniei
“Avantaj dublu. Înlocuieşte vechea centrală cu una în condensare”

Perioada campaniei: 1.08.2014 – 31.12.2014

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promoţionale “Avantaj dublu. Înlocuieşte vechea centrală cu una în condensare” este Societatea 
comercială Ariston Thermo  România SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă 68 – 72, et. 1, Sector 1, Bucureşti - 010505, Tel: 021-
231.95 10,  Fax: 021-231.94.75, Nr. Înreg. Reg. Comerţului J40/247/2002, CIF RO14390493, cont (IBAN) 
RO51WBAN2511000049500025 BANCA COMERCIALÃ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., Sucursala Victoria Bucureşti  
(numite în prezentul regulament “Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va aduce la cunoştinţa 
publicului modificările operate.

2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI   
Campania se desfăşoară la nivel naţional, în reţeaua distribuitorilor autorizaţi Ariston. Lista magazinelor care participă la 
promoţie se găseşte pe .www.ariston.com/ro/promotie_buyback2014

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 
Campania va începe la 1 august 2014 şi se va încheia la 31 decembrie 2014. 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor utilizatorilor finali cu reşedinţa în România (pentru persoane fizice - limita minimă de vârstă este 
18 ani, împliniţi până la data de 1 august 2014). 

5. MĂRCILE, PRODUSELE PARTICIPANTE ŞI CUANTUMUL REDUCERII ACORDATE

Produsele participante în campanie sunt centralele termice marca Ariston; aceste produse vor fi numite în acest regulament 
“produse participante”:

6. MECANISMUL CAMPANIEI
În perioada 1.08.2014 - 31.12.2014, posesorul unui echipament vechi*, va beneficia automat de reducerea de preţ de până la 
500 lei (TVA inclus) la achiziţionarea unuia dintre modelele de centrale termice Ariston menţionate anterior. Acordarea 
reducerii se obţine numai prin predarea vechiului echipament la punctul de vânzare al unuia dintre distribuitorii autorizaţi 
Ar is ton care part ic ipă  la  promo ţ ie  ( l is ta  completă  a  magazinelor  part ic ipante se găseş te  pe 
www.ariston.com/ro/promotie_buyback2014).

Prin *echipament vechi se înţelege: centrală termică veche (orice tip de combustibil), convector pe gaz, instant pe gaz, 
indiferent de producător.

Casarea�echipamentului�vechi�cade în sarcina�exclusivă a Distribuitorului, orice cheltuială potenţială sau orice sumă obţinută 
din valorificarea acestor echipamente revenind Distribuitorului�autorizat�Ariston.
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GENUS PREMIUM EVO

CLAS PREMIUM EVO

500 lei

250 lei

CONDENSARE

TIP CENTRALĂ MODEL CENTRALĂ

24-30-35 FF

24 FF

GAMĂ DE PUTERI REDUCERE
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7. CONDIŢII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:
  Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 4 a prezentului Regulament
  Să predea un echipament vechi
  Să achiziţioneze în perioada promoţiei unul dintre modelele de centrală termică marca Ariston, menţionate la 
   Secţiunea 5

8. DISPUTE
În cazul unor dispute apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate cu prioritate pe cale 
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe cale amiabilă, părţile implicate în dispută o vor înainta spre soluţionare 
instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

9. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
Regulamentul oficial al campaniei promoţionale “Avantaj dublu. Înlocuieşte vechea centrală cu una în condensare” va fi 
disponibil în magazinele participante la promoţie şi de asemenea pe site-ul . Participarea la această www.ariston.com/ro
campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţã majoră conform legislaţiei în vigoare sau în 
cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi desfăşurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat 
acestui proiect sau alocare de costuri suplimentare.
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