
Nr. 164/17.02.2022 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“REVOLVE” 

Art. 1. Organizatorul campaniei 

1.1. Campania „REVOLVE”, este organizată de SC TOPTOOLS SRL,  cu sediul în Cluj - Napoca, str. 

Meteor 71B, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1842/2005, CIF 17593204, 

atribut fiscal RO, capital social 200 lei. 

1.2. 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. 

Art. 2. Denumire. Durata. 

2.1. Campania promoţională poartă denumirea „REVOLVE” 

2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 17.02.2022 – 16.03.2022 

Art. 3. Produse participante la campanie 

3.1. Obiectul campaniei consta in reducerea de pret acordata pentru urmatoarele produse: 

THULE 3203931 REVOLVE WIDEBODY CARRYON BLACK 

THULE 3203933 REVOLVE WIDEBODY CARRYON BLUE 

THULE 3203941 REVOLVE MEDIUM CHECK BLACK 

THULE 3203943 REVOLVE MEDIUM CHECK BLUE 

THULE 3203951 REVOLVE LARGE CHECK BLACK 

THULE 3203953 REVOLVE LARGE CHECK BLUE 

In limita stocurilor disponibile. 

3.1.2 Produsele de mai sus se pot achizitiona si cu Voucherele Cadou care sunt cuprinse in categoria 
„Promotii sezon”. 

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare 
4.1. De această campanie beneficiază clientii SC TOPTOOLS SRL, care fac cumparaturi la pretul de 
vanzare afisat pe siteul www.aleo.ro si www.portbagajeauto.ro 

4.2. Oferta este valabila in limita stocului disponibil 

Art.5. Promovare campanie 
5.1. Campania va fi promovata astfel 
- on-line, prin intermediul site-urilor proprii. 
- in magazinele proprii 

Art.6. Taxe si impozite 
6.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 
prevederilor legale in vigoare. 
Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

http://www.aleo.ro/


Art.7 Litigii 
7.1. 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 din municipiul Cluj – Napoca. 

Art.8 Intreruperea campaniei promotionale 
8.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 
corespunzatoare. 

 

 

 

 

 


