REGULAMENTUL Campaniei promotionale
13.05.2015 – 20.06.2015

Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorul campaniei promoționale este S.C. Agroindustriala Bucium S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul
ĩn Fundac Plopii Fara Sot, nr 18-22, Iasi, jud Iasi, ĩnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J22/614/1991, avĩnd Cod Unic de Inregistrare RO 1957082.
Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFǍŞURARE
Campaniei promoționala se desfăşoară in fiecare miercuri din saptamana, incepand cu data de 13.05.2015 pậnă
în data de 20.06.2015 (inclusiv), în toate magazinele operate de către operator (mentionate mai jos).
Magazinele participante la campanie sunt urmatoarele:
MAGAZIN Minimarket Bucium ; Şoseaua Bucium, vis-a-vis de Han 3 Sarmale;
MAGAZIN BUCIUM 2 ; Strada 3 Fântâni – Drumul Hoţilor ( vis-a-vis de RomTrans);
MAGAZIN NICOLINA; Piaţa Nicolina, str. Străpungerii Silvestru;
MAGAZIN CUG; Şoseau Bucium, nr.24;
MAGAZIN ALEXANDRU; Piaţa Alexandru;
MAGAZIN LĂPUŞNEANU; Str. Gavril Muzicescu, nr.6 ( în spate la Romtelecom);
MAGAZIN HALA; Piaţa Hala Centrală;
MAGAZIN PACURARI; sos Pacurari, nr. 20, bloc BT1, Ap 1, Parter.
MAGAZIN BOTOSANI, str. Bucovina, nr 21, langa Ovisim Bucovina.
MAGAZIN ZIMBRU, str. Sarmisegetuza, nr. 2,parter, spatiu com. Nr.3, Bl. DA4.
MAGAZIN PASCANI ,Cuza Voda, nr 12, Pascani.
Art.3. DESFASURAREA CAMPANIEI
I) In perioada mai sus mentionata toti clientii nostri vor beneficia de urmatoarele discount-uri:
-

vinurile imbuteliate in BB, indiferent de ambalaj sau sortiment, discount-ul va fi de 5% (de acest discount
beneficiaza si vinul varsat) ;

-

toate sortimentele de spumante si spumoase, (fara spumant Grand Casino) discount-ul este de 10%;

-

toata gama de vinuri Selectii 1949 I (produsule etichetat cu etichete albe, 750 ml) si Selectii 1949 II HoReCa (produsele etichetate cu eticheta conica, 750 ml), discount de 10%.

-

-Spumant „Grand Casino”, discount 15%.

II) Reducere de 5% la bonurile cu valori mai mari de 800 RON.

ART.4
Intreruperea campaniei promotionale Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala
oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
ART.5
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele participante si pe site-ul
www.buciumiasi.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei. Orice contestare având ca obiect campania
promoţională poate fi depusă la adresa: FUNDAC PLOPII FARA SOT, NR 18-22 ,IASI sau trimisa pe mail la
reclamatii office@buciumiasi.ro
ART.6 Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala 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.
ART. 7 Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale
in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Semnalizare Campaniei va fi facuta in magazine, astfel:
- poster promotional
- fiecare produs din campanie poarta o eticheta cu DISCOUNT PROMO.
- regulamentul & mecanismul/modalitatea de desfasurare a Campaniei Promotionale

