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REGULAMENT CAMPANIE 

 Matrix Box S35 „6 + 1” 

Secțiunea 1.  Organizatorul și Regulamentul oficial al Campaniei 

Organizatorul campaniei MATRIX  BOX S35 „6 + 1” (denumită în continuare "Campania") este HÄFELE 
ROMANIA S.R.L. cu sediul în Calea Aviatorilor, nr. 4, 302700, Ghiroda, județul Timiș, înregistrat la Registrul 
Comerțului sub numărul J35/1787/2009 , cod unic de înregistrare RO26066629 (denumită în continuare 
„Organizatorul”). 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada 
desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 
Regulamentul campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în 
format electronic, prin accesarea website-ului www.hafele.ro. Campania poate fi mediatizată, în scopul 
informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și / sau cu rol informativ. Informațiile 
pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 

Secțiunea 2. Locul și durata Campaniei 
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
Campania se va desfășura în perioada: 01.10.2020 – 31.12.2020 sau până la epuizarea stocurilor 
Organizatorului. 

Secțiunea 3. Mecanismul Campaniei 
Campania se adresează - clienților – persoane juridice: producători de mobilier sau distribuitori de feronerie 
și accesorii mobilier din portofoliul Häfele România S.R.L.. 

- clienților – persoane juridice / fizice care achiziționează sistemele de sertare
promovate de la distribuitorii Häfele România. Lista distribuitorilor poate fi consultată în catalogul Esențial nr. 
14 / 2020, la paginile 512-514 sau online:  https://www.hafele.ro/prod-live/web/WFS/Haefele-HRO-
Site/ro_RO/-/RON/Static-View/pdfcatalog/ro_RO/ES1420_HRO/index.html?startpage=0.1#page_0.512  

Pentru a participa la campanie, clienții trebuie: 

a) Să achiziționeze minim 6 sisteme pentru sertare Häfele Matrix Box S35 pe aceeași factură, în perioada 
01.10.2020 – 31.12.2020 sau până la epuizarea stocurilor și vor primi al 7-lea sertar gratuit.
       *Sertarul oferit gratuit va fi identic cu cele 6 sertare achiziționate de client.

Sisteme pentru sertare Häfele Matrix Box S35 incluse în Campanie: 

Produsele participante la campanie sunt toate sistemele pentru sertare Matrix Box S35 disponibile în stocul 
Häfele România, indiferent de culoare, dimensiune sau înălțime. Sistemele de sertare Matrix Box S35 
disponibile doar la comandă NU sunt incluse în Campanie. Coduri de comandă pentru sertarele Häfele 
Matrix Box S35 participante se regăsesc în catalogul Esențial, nr. 14 / 2020 la paginile 34 și 36, disponibil 
online la adresa:https://www.hafele.ro/prod-live/web/WFS/Haefele-HRO-Site/ro_RO/-/RON/Static-
View/pdfcatalog/ro_RO/ES1420_HRO/index.html?startpage=0.1#page_0.34 
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Secțiunea 4. Informarea publicului 
Campaniile desfășurate în cadrul magazinelor distribuitorilor Häfele România vor fi promovate prin intermediul 
materialelor publicitare (flyere), personalizate de către Häfele România cu sigla partenerului implicat.  
Informațiile pe care materialele publicitare le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 
Häfele România își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, angajându-se să informeze publicul în termen 
de 10 zile înainte de data de intrare în vigoare a modificărilor.  

Secțiunea 5. Încetarea Campaniei 
În cazul epuizării stocurilor de sertare Matrix Box S35 sau în caz de forța majoră, Organizatorul poate întrerupe 
Campania, fiind obligat să anunțe toți clienții participanți. 

Pentru informații suplimentare cu privire la Campanie vă rugăm să luați legătura cu reprezentanții de vânzări 
Häfele România. 
De asemenea, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră la adresa de email: marketing@hafele.ro sau prin 
telefon: +40 21 / 24 25 520.  
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