
REGULAMENTUL CAMPANIEI 
„5 Decembrie – Instalatie de Pom GRATUIT la orice comanda” 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:

Organizatorul campaniei „5 Decembrie – Instalatie de Pom GRATUIT la orice comanda” 
(denumita in continuare “Campania”) este: 
S.C. HABITAT ENERGY S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu CUI RO 24329885, 
Nr.Reg.Com.: J40/13722/2008, cu sediul social în Bucuresti, Str. Valea Ialomiței nr.7, bl.D20, ap.3, 
Sector 6 reprezentată de MIREA Alexandru-Aurelian în calitate de administrator. 

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE:
Campania „5 Decembrie – Instalatie de Pom GRATUIT la orice comanda” se va desfasura in 
perioada 5 decembrie 2019, ora 00.00 – 5 decembrie 2019, ORA 23.59. Campania se desfasoara pe 
site-ul web www.iluminat-ieftin.ro.
 
3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE: 
La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice.
Participa la Campanie toate produsele din oferta Organizatorului, produse ce se regasesc pe site-ul 
www.iluminat-ieftin.ro, in limita stocului disponibil. 
Campania se cumuleaza cu alte promotii/campanii/oferte valabile in aceeasi perioada. 

4. MECANISMUL CAMPANIEI 
Pentru fiecare comanda inregistrata in perioada Campaniei pentru produsele vandute prin 
intermediul www.iluminat-ieftin.ro, clientii vor primi cate o Instalatie de Pom cu o valoare 
simbolica de 0,01 lei. 
Un client nu poate beneficia decat de 1 Instalatie de Pom, indiferent de numarul comenzilor acestuia
inregistrate in perioada Campaniei. Comenzile multiple se vor cumula, transformandu-se intr-o 
singura comanda. 

5. REGULAMENTUL CAMPANIEI 
Regulamentul campaniei „5 Decembrie – Instalatie de Pom GRATUIT la orice comanda” este 
disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.iluminat-
ieftin.ro, dar si la sediul Organizatorului. 

6. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT 
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, 
executarea regulamentului si continuarea campaniei „5 Decembrie – Instalatie de Pom GRATUIT
la orice comanda”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor 
sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata. 

7. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI 
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in 
cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 
datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe 
website-ul www.iluminat-ieftin.ro. 

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Prin participarea la aceasta Campanie, datele personale ale clientilor sunt prelucrate in acelasi mod 
ca pentru orice comanda. Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati „Politica de 
Confidentialitate” de la www.iluminat-ieftin.ro.



9. LITIGII 
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente din Bucuresti. 

10. CONTESTATII 
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la 
nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediile Organizatorului in termen de maxim 
48 (patruzecisiopt) de ore de la incetarea Campaniei. Cererea depusa dupa trecerea termenului de 
mai sus este considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor 
mentionate anterior. 

11. ALTE REGLEMENTARI 
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa 
Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare 
pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar 
fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din 
cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar 
fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea 
receptionarii comenzii, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, 
necitirea corespondentei de catre acesta, etc. 
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale 
conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii 
ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si 
se regaseste pe site-ul www.iluminat-ieftin.ro si la sediul social al Organizatorului. 

S.C. HABITAT ENERGY S.R.L. 
Prin Administrator, 
MIREA Alexandru-Aurelian


