
 

 

 

REGULAMENT OFICIAL AL PROMOTIEI 

 SUMMER SALE – 3 LUNI GRATUITE 

 

Secțiunea 1. Organizatorul Campaniei 

1.1 Organizatorul promoției SUMMER SALE – 3 LUNI GRATUITE este compania S.C 

ROMSYSTEMS S.R.L cu sediul in Bacău, Str. Abatorului nr. 4 , 600227, avand cod 

fiscal. RO15437993, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J04/535/2003. 

1.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 

Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel 

modificările sa intre in vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a 

modificărilor. 

1.3 Campania promoționala se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial 

(denumit in continuare “Regulament”) , fiind obligatoriu pentru toți Participanții; acest 

Regulament se găsește si pe www.romsystem.ro 

 

Secțiunea 2. Durata si zona de desfășurare a campaniei 

2.1 Promoția SUMMER SALE – 3 LUNI GRATUITE se desfășoară in perioada 01.06.2019 

– 01.09.2019 sau pana la momentul epuizării stocurilor promoționale, oricare dintre aceste 

doua evenimente se produce primul. 

2.2 Promoția SUMMER SALE – 3 LUNI GRATUITE se desfășoară pe întreg teritoriul 

ROMANIEI. Campania se va desfășura in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial. 

 

Secțiunea 3. Scopul campaniei 

Campania este destinată promovării echipamentelor marca HP din stocul organizatorului prin 

încheierea unor contracte de închiriere si preț per pagina. 
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Secțiunea 4. Dreptul la participare 

4.1 Campania se adresează exclusiv persoanelor juridice ce își au sediu pe teritoriul 

României. Persoanele fizice sunt excluse din prezenta campanie. 

4.2 Nu pot participa la prezenta campanie persoanele juridice aflate in procedura de 

insolventa sau faliment. 

4.3 Organizatorul își rezerva dreptul de a efectua verificări prealabile privind istoricul 

incidentelor de plata, a capacitații de plata, precum si asupra altor aspecte ce pot indica 

riscurile asumate de organizator prin închirierea produselor. In urma verificărilor efectuate de 

Organizator, acesta poate lua decizia de a nu încheia contracte de închiriere cu anumiți 

clienți.    

 

Secțiunea 5 Produse Participante  

5.1 Produsele participante sunt următoarele :  

 HP LaserJet MFP E72525DN 

 HP LaserJet MFP E72530DN 

 HP LaserJet MFP M436N 

 HP Color LaserJet MFP E77822DN 

 HP PageWide MFP P77740dn 

 HP PageWide MFP P77740z 

 HP PageWide MFP P77940z 

 Echipamentele reconditionate marcate prin semn distinct 
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Secțiunea 6. Mecanismul Campaniei. 

6.1 Pentru a participa la promoție, clienții trebuie sa încheie un contract de închiriere pentru 

oricare din echipamentele stipulate in secțiunea 4 cu o durata minima de 36 luni. 

6.2 Clientul beneficiază de o reducere in valoare de 100% a valorii minime lunare pentru 

lunile 1, 13, 25, astfel beneficiind in total de 3 luni contractuale gratuite. 

6.3 Aceasta reducere se aplica doar in cazul in care clientul nu înregistrează restante la plata 

facturilor in perioada contractuala. 

 

Secțiunea 7. Litigii și legea aplicabilă 

7.1 Eventualele litigii având ca parți pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al 

Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, 

acestea vor fi soluționate de instanțele competente de pe raza județului in care organizatorul 

își are sediul. 

7.2 Legea aplicabila este legea romana. 
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