REGULAMENT CAMPANIE BUY-BACK
Perioadă campanie: 01 mai – 01 septembrie 2013
1.

ORGANIZATOR
Organizatorul Campaniei “Buy-back echipamente IT” este: MAGIC COMPUTERS SRL, cu sediul social în Craiova, Str. 1
Decembrie 1918, Bl. A21, Ap.9 și punct de lucru în Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 25 având codul unic RO15347912 cu nr
înregistrare la Reg. Comerțului J16/ 494/2003, Banca ING BANK, cont: RO52 INGB 5522 9999 0082 3855, denumită în
continuare ‚Organizatorul’. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul
Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste
modificări.

2.

ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizată și se desfășoară în magazinul Magic Computers din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 25.
PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania va începe la data de 1 mai 2013 și se va încheia la data de 1 septembrie 2013 cu posibilitate de prelungire.

3.

DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu reședința în România, care au împlinit 18 ani până la data de 1 mai
2013 (data începerii oficiale a campaniei), în calitatea lor de Participant.

4.

MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Pentru a participa la campanie, Participantul trebuie să predea un echipament IT vechi functional sau defect (se acceptă
echipamente defecte doar la laptopuri). Echipamentul predat trebuie să nu fie produs mai devreme de anul 2005.
Prin echipament IT vechi functional se înțelege unitate calculator, laptop, componente de calculator sau de laptop
indiferent de marcă. Participantul va primi în schimb, după evaluarea și testarea echipamentului IT, un cupon, numit și
voucher, de valoarea stabilită de comun acord a echipamentului IT adus, care îi conferă dreptul la un rabat (discount) din
prețul de raft al produsului nou pe care solicită să-l achiziționeze. Voucher-ul este valabil numai în perioada de desfășurare
a campaniei “Buy-back echipamente IT” iar discountul se acordă numai la achiziționarea unui nou produs. Discountul se
acordă direct pe factură și se aplică la prețul de raft a produsului.
La achizitia unui echipament IT nou, participantul poate utiliza un singur voucher de reducere. Voucherele nu sunt
transmisibile și nu se pot cumula.
La data predării echipamentului IT vechi, fiecare Participant va semna un proces-verbal de predare-primire.
Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea unui echipament IT.
La achizitia unui nou produs Participantul trebuie sa anunțe la casa faptul că are un Voucher de discount, ÎNAINTE de
întocmirea facturii. În momentul întocmirii facturii de achiziție Participantul predă exemplarul său de Voucher casierului/
operatorului de facturare.
Listă echipamente IT acceptate:
1. Unitate calculator funcțională.
2. Monitor funcțional de minim 19/20/22 inch.
3. Laptop funcțional sau defect.
3. Componente calculator funcționale: procesoare socket AM2/AM3/775, plăci de bază socket AM2/AM3/775, memorii
DDR2/DDR3, hard-diskuri IDE/SATA de minim 80GB, plăci video PCI-Express de minim 512 MB, surse de alimentare
brand.
4. Componente laptop funcționale: memorii DDR2/DDR3, hard-diskuri IDE/SATA de minim 80GB.

5.

CONDIȚII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant să fie considerat valid , trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
- Dreptul de participare conform Secțiunii 4 a prezentului Regulament;
- Să achiziționeze în perioada promoției un echipament IT din cele prevăzute la Secțiunea 4 a Regulamentului

6.

RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru Voucherele prezentate de consumator dupa data de 1
septembrie 2013, întrucât nu sunt valabile în afara perioadei de desfășurare a Campaniei. Dacă Campania se va prelungi,
vor fi emise noi vouchere cu o alta perioadă de valabilitate.

Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea pentru Voucherele distruse, acestea fiind considerate nule.
Dovada de predare a echipamentului vechi este reprezentată prin Voucher-ul care trebuie să fie completat corect si
complet, semnat și ștampilat de către magazin.
Organizatorul nu va putea fi făcut responsabil pentru pierderea Voucherului de discount și de prezentarea unor exemplare
necorespunzătoare, deteriorate sau falsificate și nici nu vor fi obligați să acorde discountul pe baza unor astfel de
Vouchere care nu întrunesc toate condițiile prevăzute în acest Regulament pentru a fi validate.
Organizatorul presupune că fiecare consumator deține cu titlu legal echipamentul IT
cu care participă la Campanie, mai exact că fiecare consumator este proprietarul de drept al aparatului pe care-l predă în
magazinele participante la Campanie. Organizatorul nu are obligația de a verifica si de a certifica dreptul Participantului
asupra aparatului predat în cadrul Campaniei, întreaga responsabilitate în acest sens aparținând Participantului.
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

7.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, Participantii la
Campanie îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de Organizator
direct sau prin intermediul magazinelor participante, in calitate de imputerniciti ai acestuia, in vederea derularii Campaniei.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care
Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor. S.C. MAGIC COMPUTERS S.R.L.
este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 18895.
Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la
informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art.
15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au
dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în
conformitate cu prevederile Legii 677/2001.
TAXE ȘI IMPOZITE

8.

Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în
vigoare.
Prezenta Campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.
FORȚA MAJORĂ

9.

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile
asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii,
inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior
intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.
Daca o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică
sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice societăților
participante la campania promoțională ‘buy-back’, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența
acestuia.
10.

LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participant la campania ‘buy-back’, acestea vor fi soluționate pe cale
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre
soluționare instanțelor de judecată competente la sediul Organizatorului, cu aplicarea dreptului material român.

11.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Regulamentul oficial al campaniei buy-back "Buy-back echipamente IT” va fi disponibil în magazinul Magic Computers și
pe site-ul www.magiccomputers.ro.
Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de
către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.
Data,

Semnătura Participant,

