Regulament campanie promoțională
”Sărbătorește Paștele alături de Bucium!”
(4 aprilie – 4 mai 2016)

Art. 1. ORGANIZATOR
Organizatorul campaniei promoționale este S.C. Agroindustriala Bucium S.A., persoană
juridică romậnă, cu sediul ĩn Fundac Plopii Fără Soț, nr. 18-22, Iași, jud Iași, ĩnmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/614/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO
1957082.
Campania promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament care este
obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul
regulament sau de a prelungi perioada promoției pe parcursul derulării acesteia, anunțând
publicul prin modificarea acestuia pe site și în magazinele proprii participante.
Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFǍŞURARE
Campaniei promoționala se desfăşoară pe parcursul a 31 zile calendaristice din data de
04.04.2016 pậnă în data de 04.05.2016 (inclusiv), în magazinele selectate operate de
organizator și menționate mai jos, pe toată durata de funcționare a acestora din perioada
mai sus mentionată, și în magazinul online, care poate fi accesat prin intermediul adresei
web

a

organizatorului:

www.buciumiasi.ro

– categoria

Vinuri online (link

direct:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vinuri-linistite)
Magazinele participante la campanie sunt următoarele:


MAGAZIN Minimarket Bucium – adresă: Şos. Bucium, vis-a-vis de Han 3 Sarmale



MAGAZIN BUCIUM 2 – adresă: Str. 3 Fântâni – Drumul Hoţilor, vis-a-vis de
RomTrans



MAGAZIN NICOLINA – adresă: Piaţa Nicolina, Str. Străpungerii Silvestru



MAGAZIN CUG – adresă: Nicolina (CUG), nr. 24



MAGAZIN ALEXANDRU – adresă: Piaţa Alexandru
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MAGAZIN LĂPUŞNEANU – adresă: Str. Gavril Muzicescu, nr. 6 (în spate la
Romtelecom)



MAGAZIN HALĂ – adresă: Piaţa Hala Centrală



MAGAZIN PĂCURARI – adresă: Șos. Păcurari, nr. 20, bloc BT1, Ap 1, Parter

Art. 3. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI
În perioada mai sus menționată, toți clienții Bucium care achiziționează produsele
participante la această campanie promoțională, vor beneficia de următoarele discount-uri, în
mod diferențiat astfel:
3.1. Promoții disponibile în rețeaua de MAGAZINE PROPRII (perioada 4 aprilie – 4 mai
2016), produse participante și discount-uri acordate:


Vinuri liniștite:


5% discount la produsele din gama Bag in box (link direct Magazin online:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vin-bag-in-box), indiferent de ambalaj sau sortiment


10% discount la produsele din următoarele game:
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii )
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii-horeca )
o Teasc (http://www.buciumiasi.ro/produse/teasc)
o Fresca (http://www.buciumiasi.ro/produse/fresca)
o Vinoteca (http://www.buciumiasi.ro/produse/vinoteca)



Spumante & spumoase:
o 10% discount la produsele din următoarele game:
 Grand

Casino

(http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-grand-

casino)
 Bucium (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-bucium)
 Festiv (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumoase-festiv)
 Bote D’Amore (http://www.buciumiasi.ro/produse/bote-d-amore)
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Vin vărsat – 5% discount

3.2. Promoții disponibile în MAGAZINUL ONLINE, produse participante și discount-uri
acordate:

Etapa 1:


perioada 4 aprilie – 25 aprilie 2016, ora 11:59



produse participante și discount-uri acordate:

Vinuri liniștite:


5% discount la produsele din gama Bag in box (link direct Magazin online:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vin-bag-in-box), indiferent de ambalaj sau sortiment


10% discount la produsele din următoarele game:
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii )
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii-horeca )
o Teasc (http://www.buciumiasi.ro/produse/teasc)
o Fresca (http://www.buciumiasi.ro/produse/fresca)
o Vinoteca (http://www.buciumiasi.ro/produse/vinoteca)

Spumante & spumoase:
o 10% discount la produsele din următoarele game:
 Grand

Casino

(http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-grand-

casino)
 Bucium (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-bucium)
 Festiv (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumoase-festiv)
 Bote D’Amore (http://www.buciumiasi.ro/produse/bote-d-amore)
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Etapa 2:


perioada 25 apr., ora 12:00 - 27 apr., ora 12:00



produse participante și discount-uri acordate:

Vinuri liniștite:


20% discount la produsele din gama Bag in box (link direct Magazin online:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vin-bag-in-box), indiferent de ambalaj sau sortiment


20% discount la produsele din următoarele game:
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii )
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii-horeca )
o Teasc (http://www.buciumiasi.ro/produse/teasc)
o Fresca (http://www.buciumiasi.ro/produse/fresca)
o Vinoteca (http://www.buciumiasi.ro/produse/vinoteca)



Spumante & spumoase:
o 20% discount la produsele din următoarele game:
 Grand

Casino

(http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-grand-

casino)
 Bucium (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-bucium)
 Festiv (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumoase-festiv)
 Bote D’Amore (http://www.buciumiasi.ro/produse/bote-d-amore)

Etapa 3:


perioada 27 apr., ora 12:01 - 29 apr., ora 12:00



produse participante și discount-uri acordate:

Vinuri liniștite:


25% discount la produsele din gama Bag in box (link direct Magazin online:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vin-bag-in-box), indiferent de ambalaj sau sortiment


25% discount la produsele din următoarele game:
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii )
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii-horeca )
o Teasc (http://www.buciumiasi.ro/produse/teasc)
o Fresca (http://www.buciumiasi.ro/produse/fresca)
4

o Vinoteca (http://www.buciumiasi.ro/produse/vinoteca)


Spumante & spumoase:
o 25% discount la produsele din următoarele game:
 Grand

Casino

(http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-grand-

casino)
 Bucium (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-bucium)
 Festiv (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumoase-festiv)
 Bote D’Amore (http://www.buciumiasi.ro/produse/bote-d-amore)

Etapa 4:


perioada 29 aprilie, ora 12:01 - 4 mai 2016



produse participante și discount-uri acordate:

Vinuri liniștite:


5% discount la produsele din gama Bag in box (link direct Magazin online:

http://www.buciumiasi.ro/produse/vin-bag-in-box), indiferent de ambalaj sau sortiment


10% discount la produsele din următoarele game:
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii )
o 1949 Selecții (http://www.buciumiasi.ro/produse/1949-selectii-horeca )
o Teasc (http://www.buciumiasi.ro/produse/teasc)
o Fresca (http://www.buciumiasi.ro/produse/fresca)
o Vinoteca (http://www.buciumiasi.ro/produse/vinoteca)

Spumante & spumoase:
o 10% discount la produsele din următoarele game:
 Grand

Casino

(http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-grand-

casino)
 Bucium (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumante-bucium)
 Festiv (http://www.buciumiasi.ro/produse/spumoase-festiv)
 Bote D’Amore (http://www.buciumiasi.ro/produse/bote-d-amore)
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ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La campania promoțională "Sărbătorește Paștele alături de Bucium!”, pot participa numai
persoanele fizice care au împlinit înainte de data începerii campaniei, respectiv 4 aprilie
2016, vârsta de 18 ani.

ART. 5. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI
Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forță majoră, conform legislației în vigoare.
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul
desfășurării acesteia, cu informarea consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzătoare, respectiv modificare Regulament campanie și afișarea acestuia pe site.
ART. 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Regulamentul campaniei promoționale este afișat și disponibil gratuit în magazinele
participante și pe site-ul www.buciumiasi.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției.
Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor
prevederilor prezentului Regulament.
Orice contestare având ca obiect campania promoţională ”Sărbătorește Paștele alături de
Bucium!” poate fi depusă la adresa: Fundac Plopii fără soț, Iași sau trimisă pe mail pe
adresa: office@buciumiasi.ro
Eventualele contestații vor fi luate în consideratie doar pe perioada promoției. Orice
contestații făcute sau sosite după data finală a promoției, nu vor fi luate în considerare.

ART. 7. LITIGII
Eventualele neînțelegeri apărute între organizator și participanții la campania promoțională
se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente.
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ART. 8. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul campaniei este răspunzator de plata taxelor sau a obligațiilor financiare,
conform prevederilor legale în vigoare.
Prezenta campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.
Semnalizarea Campaniei va fi facută atât în magazine proprii, cât și online, pe adresa web
www.buciumiasi.ro, astfel:


poster promoțional



fiecare produs din campanie poartă o etichetă DISCOUNT



regulamentul Campaniei Promoționale.

Conducerea,
Dorin Onofrași
Director General
S.C.A. Bucium S.A.
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