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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„Precomanda Huawei P40 si P40 Pro” 

31.03.2020 – 05.04.2020 

 

Art.1 Organizatorul Campaniei 

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale „Precomanda Huawei P40 si P40 Pro” (denumitӑ in 
continuare „Campania”) este EuroGSM Impex SRL, cu sediul in cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. 
Muncii nr. 18, jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/3506/2006, 

CUI 14266933 si atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 50.000 lei, avand contul bancar 
nr. RO66 BRDE 130S V745 1311 1300 deschis la B.R.D.- G.S.G. sucursala Cluj-Napoca, 
reprezentata de Zoltan Halmai in calitate de Director Comercial (denumitӑ in continuare 
”Organizatorul”). 

 

Art.2 Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei 

2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 31 martie 2020 
– 05 aprilie 2020 (orele 23:59:59), pe site-ul web www.eurogsm.ro si https://eurogsm.ro/ si este 
supusa unor termene si conditii. 

 

Art. 3 Dreptul de participare 

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campania „Precomanda Huawei P40 si P40 Pro”  
persoanele fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania care au implinit varsta de 18 ani 
cel tarziu la data inscrierii in Campanie, care au capacitate juridica deplina de exercitiu, care 
precomanda, in perioada specificata la articolul 2, cel putin 1 (un) produs Huawei P40 sau Huawei 
P40 Pro. 

3.2. Prin precomanda cumparatorul rezerva unul dintre produsele participante, produse care inca 
nu au fost lansate in piata si care nu se afla inca in stoc. Prin participarea la aceasta Campanie, 
participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament. 

3.3. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Precomanda Huawei P40 si P40 Pro”  
presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor legale, termenilor si conditiilor 
prezentului Regulament de desfasurare. 

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar fiind descalificati. 

 

Art. 4 Premiile Campaniei  

In cadrul acestei Campanii, pentru fiecare produs Huawei P40 si P40 Pro achizitionat in perioada 
de precomanda se va acorda cadou o pereche de casti Huawei FreeBuds 3 (denumit in continuare 

http://www.eurogsm.ro/
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“cadou Huawei FreeBuds 3”), 50GB in cloud storage timp de 1 an si un voucher de 500 lei extra-
reducere (cu TVA inclus) pentru modelul Huawei P40 si respectiv 600 lei (cu TVA inclus) extra-
reducere pentru modelul Huawei P40 Pro.  

4.1. Produsul cadou, Huawei FreeBuds 3  va fi livrat in acelasi timp cu Produsul participant ales 
de cumparator.  

4.2. 50 GB CLOUD STORAGE 

Clientii care precomanda in perioada 31 martie 2020 – 05 aprilie 2020 noul telefon Huawei P40 
sau P40 Pro beneficiaza de 50GB cloud storage timp de 1 an. Pentru a beneficia de cei 50GB in 
cloud storage, clientii trebuie sa urmeze urmatorii pasi: 

• Vor deschide phone settings si se vor inregistreaza cu Huawei ID 

• Intra in meniul Huawei ID, apoi apasa pe Cloud 

• Apasa pe "UPGRADE CLOUD STORAGE SPACE" 

• Adauga cardul bancar si se va activa spatiul in cloud 

• Nota: Cardul nu va fi tarifat, ci doar la finalul perioadei clientul este notificat de faptul ca free 
storage expira si daca doreste poate sa prelungeasca perioada si sa cumpere acei 50 GB in 
continuare. 

4.3. Extra-reducere de 500 lei si respectiv 600 lei (cu TVA inclus). 

- Pentru a beneficia de extra-reducerea de 500 lei (cu TVA inclus), participantul va introduce in 

campul cu denumirea „ai un cod de reducere”, la cod promo: P40reducere.  

- Pentru a beneficia de extra-reducerea de 600 lei (cu TVA inclus), participantul va introduce in 

campul cu denumirea „ai un cod de reducere”, la cod promo: P40PROreducere. 

Suma de 500 lei sau 600 lei (TVA inclus) va fi aplicata ca si reducere pe factura de achizitie. 

Primirea reducerii este conditionata de completarea corecta a formularului de precomanda. 

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 

raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care 

un Participant eligibil sa primeasca reducerea nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei 

sau numarului de telefon incorecte/incomplete, datele declarate la participare nefiind corecte si 

complete. 

Reducerile Campaniei se va acorda in limita stocului de telefoane care vor fi disponibile in 

gestiunea Organizatorului.  

 

Art. 5 – Mecanismul desfasurarii Campaniei 

5.1. Campania incepe in data de 31 martie 2020 si se incheie in data de 05 aprilie 2020, ora 

23:59:59, pe site-ul www.eurogsm.ro, in limita stocului disponibil in gestiunea Organizatorului. 

http://www.eurogsm.ro/
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5.2. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii:  

 Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3 al prezentului 

Regulament. Intrarea in posesia reducerii facandu-se in ordinea inscrierii. 

 Participantul trebuie sa precomande un produs Huawei P40 si P40 Pro. Participantul trebuie 

sa completeze in formularul de finalizare precomanda cu toate detaliile cerute: nume, 

prenume, adresa de email, numar de telefon. 

 Pentru a beneficia de extra-reducerea de 500 lei, respectiv 600 lei, participantul va 

introduce in campul cu denumirea „ai un cod de reducere”, conform indicatiilor de la art. 

4.3. 

 Produsele Huawei P40 si P40 Pro, vor fi disponibile in stocul Organizatorului la finalul 

campaniei de precomanda. 

5.3. In situatia in care Clientul returneaza produsul nou achizitionat utilizand serviciul Retur in 30 
de zile, Clientul va returna si produsul cadou – castile Huawei FreeBuds 3 si ulterior, va primi 
inapoi, dupa stornare, suma corespunzatoare achizitiei Produsul participant. 

 

Art. 6 Conditii de validitate 

Pentru a putea participa la Campanie participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii: 

• sa aiba capacitate juridica deplina si de exercitiu la data participarii; 

• sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data de incepere (participarii) a campaniei; 

• achizitioneaza in perioada 31 martie 2020 - 05 aprilie 2020, un telefon din gama Huawei P40 
si P40 Pro si completeaza formularul de precomanda cu toate datele solicitate.  

 

Art. 7 - Taxe si impozite 

Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil 

veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de 

premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului. 

 

Art. 8. Litigii 
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In cazul unor litigii aparute intre Organizator si clienti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta 
litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in 

termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data incheierii Campaniei de precomanda. Dupa 

expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 

Art. 9. PRELUCRAREA SI STOCAREA DATELOR PERSONALE 

9.1 Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti (cumparator) cu ocazia 

achizitionarii si utilizarii produselor, respectiv numele si prenumele, adresa, datele contului 
bancar, numarul de telefon si adresa de e-mail sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul 
indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: in 
scopul livrarii produselor comandate, emiterii facturii, comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror 
litigii/solicitari in legatura cu comanda si utilizarea produselor, in scopul restituirii contravalorii 
produselor returnate. 

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale 
furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind 
confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de 
servicii, colaboratori si contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti 
consultanti externi. 

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care 
le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail 
protectiadatelor@eurogsm.ro  in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la 
informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, 
puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati 
stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe 
prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. 

In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului 
dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin 
care v-ati extrimat-o. 

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si 
nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire 
la dumneavoastra. 

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate in scop contractual si legal (de 
ex.Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de 
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procedura civila) numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori 
pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare. 

9.6. Pentru mai multe detalii cititi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe 
site-ul www.eurogsm.ro. 

 

 Art. 10. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din 
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in 
termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

 

Art. 11.  DIVERSE 

Acest regulament oficial este intocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. si va fi adus la cunostinta 
publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod 
gratuit, incepand cu data de 31.03.2020 pe site-ul www.eurogsm.ro  . Totodata, un exemplar al 
regulamentului poate fi solicitat in scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 
18, judet Cluj, pe e-mail la adresa internet@eurogsm.ro sau numarul de telefon 0264-450.450. 

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii reducerii in bani si nici nu pot solicita 

modificarea parametrilor campaniei. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a campaniei, dreptul de a 
intrerupe oricand desfasurarea acesteia, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba 
si/sau de a completa prezentul Regulament fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. 

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile 
Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe site-ul www.eurogsm.ro . 

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul si orice alta persoana fizica sau 
juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere. 

 

EuroGsm Impex S.R.L. 

Data 29.03.2020 

 

 

 

 

http://www.eurogsm.ro/
http://www.eurogsm.ro/
http://www.eurogsm.ro/

