
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 

„Campanie promotionala Ziua Romaniei 1 Decembrie 2022” 

 
Art. 1. Organizatorul campaniei 

 
1.1. Campania „Ziua Romaniei 1 Decembrie 2022”, 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 „Ziua Romaniei 1 Decembrie 2022” 

2.2. Campania promoţională se desfăşoară în data de 01.12.2022 
2.3. Codurile de discount sunt valabile doar in data de 01.12.2022 
 

Art. 3. Produse participante la campanie 
 

3.1.Obiectul campaniei consta in oferirea de Coduri de discount pentru o selectie 
de categorii de produse. 
3.2. Codurile si categoriile participante in campanie 

 

Categorie Cod Discount   Valoare Reducere 

Corturi auto cu prindere pe plafon 1DEC532022 5% 

Cutii portbagaj 1DEC272022 5% 

Grilaje auto pentru plafon 1DEC702022 5% 

Suporturi schiuri 1DEC292022 10% 

Suporturi biciclete 1DEC282022 15% 

Transport echipament nautic 1DEC302022 15% 

Lanturi antiderapante 1DEC422022 7% 

Suporturi de scara 1DEC712022 10% 

Compresoare 1DEC1512022 15% 

Genti & Rucsacuri 1DEC142022 10% 

Module standard 1DEC3952022 10% 

Mingi de fotbal 1DEC6962022 15% 

 

3.3. Codurile sunt valabile pentru toate produsele care fac parte din categoriile mai 
sus mentionate. Lista de produse poate varia in functie de disponibilitatea de la 

producator. 
 
3.4. Campania nu se cumuleaza cu campania PROMOTII DE SEZON. 

Comenzile care sunt plasate cu unul dintre Codurile de DISCOUNT mai sus 
mentionate, NU PRIMESC VOUCHER CADOU conform campaniei PROMOTII 

DE 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 site-ul www.aleo.ro 
 
Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale 

 
5.1. Campania „Ziua Romaniei 1 Decembrie 2022” se va desfasura numai catre 

clientii finali, persoane fizice si juridice, care nu achizitioneaza produsele in scopul 
revanzarii. 
5.2. Codurile de discount nu sunt disponibile pentru folosinta pe alte site-uri ale 

organizatorului sau in magazinele fizice. 
5.3. La un produs cumparat NU se pot folosi mai multe coduri de discount. 

5.4. Pe o comanda se poate folosi doar un Cod de discount. In cazul in care doriti 
sa achizitionati produse din mai multe categorii este necesar sa plasati comenzi 
individuale pentru fiecare cod de discount. 

5.5 Oferta este valabila in limita stocului disponibil. Pentru produsele disponibile 
doar La comanda ne rezervam dreptul de a va anunta daca putem sa onoram 

comanda. In cazul in care intampinam dificultati in procesulul de aprovizionare ne 
rezervam dreptul de a va oferi un alt produs similar cu cel comandat sau de a 

anula comanda si codul de discount aferent. 
 
Art.6. Promovare campanie 

 
6.1. Campania va fi promovata astfel 

-on-line, prin intermediul site-ului 
-on-line, prin intermediul platformelor de socializare 
-on-line, prin intermediul newsletterelor 

 
Art.7. Taxe si impozite 

 
7.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor 
financiare, conform prevederilor legale in vigoare. 

Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 
 

Art.8 Litigii 
 
8.1. 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.9 Intreruperea campaniei promotionale 

 
9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala 

oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a 
consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare. 
 

 
 

 
 
 

 
  


