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REGULAMENTUL  CAMPANIEI  PROMOTIONALE 

 
„VOUCHER CADOU”  
Art. 1. Organizatorul campaniei 
 
1.1. Campania „VOUCHER CADOU”, 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 „VOUCHER CADOU”  
2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 15.01.2020 – 31.03.2023 
 
2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 31.03.2023 cu exceptia situatiei in 
care campania va fi prelungita. 
 
2.4 Voucherele sunt valabile pana la data de 15.04.2023 
 
 
Art. 3. Produse participante la campanie 
 
3.1. Obiectul campaniei consta in acordarea unui VOUCHER CADOU, pentru achizitionarea 
unui produs din categoria „Promotii sezon”  

3.1.1. Comenzile cu valoare:  
3.1.1.a – Intre 200 – 699 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 150 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.b – Intre 700 – 1499 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 200 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.c – Intre 1500 – 2499 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 250 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.d – Intre 2500 – 3999 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 300 Lei TVA inclus 
 
3.1.1 e – Peste 4000 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 400 Lei TVA inclus 
 
Pragurile de valoare ale comenzilor au fost modificate incepand cu data de 15.12.2022 conform 
Anexa 1 din 14.12.2022. Anexa se regaseste la finalul documentului. 

 
3.1.2 Produsele care se pot achizitiona cu Voucherele Cadou sunt cuprinse in categoria „Promotii 
sezon” : https://aleo.ro/promotii-sezon.html Lista de produse poate varia in functie de 
disponibilitate si valoarea de achizitie. 

 

3.2. Campania nu se cumuleaza cu campaniile de lichidare de stoc sau alte promotii 

de genul „Black Friday” 
 

 

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 

 

Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale  
5.1. Campania „Vouchere Cadou” se va desfasura numai catre clientii finali, persoane fizice 
si juridice, care nu achizitioneaza produsele in scopul revanzarii.  
5.2. La finalizarea unei comenzi care se incadreaza valorilor de la punctul 3.1.1, clientii 

https://aleo.ro/promotii-sezon.html
http://www.aleo.ro/


primesc un Voucher Cadou aferent grupei de Vouchere Cadou in care se incadreaza 
comanda lor, voucher care poate fi folosit in achizitionarea unui produs din categoria 
„Promotii de sezon” : https://aleo.ro/promotii-sezon 

 

5.3. Pentru comenzile online VOUCHERUL CADOU se trimite pe Email dupa 
finalizarea comenzii initiale. 

 

5.4. Pentru comenzile finalizate in punctele de lucru, clientii vor avea posibilitatea de a-
si alege Produsul din magazin, dintre modelele care fac parte din aceasta campanie. 

 

5.5. In cazul in care punctul de lucru nu are un anumit model de rucsac pe stoc care face parte 

din campanie sau clientul doreste sa comande online unul dintre produsele care face parte din 

aceasta campanie, agentul comercial din punctul de lucru are obligatia de a-i inmana fizic 

Voucherul Cadou, urmand ca Voucherul sa fie folosit pe site-ul mai sus mentionat. 

 

5.7. La un produs cumparat NU se pot folosi mai multe vouchere, dar cu un voucher 

se pot comanda mai multe produse, dupa caz platind diferenta dintre voucher si 

totalul comenzii. 

 

5.8. Oferta este valabila in limita stocului disponibil 

 

5.9. Valoarea Transportului nu se ia in considerare in emiterea voucherului. Se tine cont 
strict de valoarea produsului comandat. 

 

Art.6. Promovare campanie 

6.1. Campania va fi promovata astfel 

- on-line, prin intermediul siteurilor proprii. 

- in magazinele proprii 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 



Anexa 1 din 14.12.2022 
 

Modificari ale art.3 din Regulamentul campaniei promotionale Voucher cadou 

Nr.51/14.01.2020 

 
 

Art. 3. Produse participante la campanie 
 
3.1. Obiectul campaniei consta in acordarea unui VOUCHER CADOU, pentru achizitionarea 
unui produs din categoria „Promotii sezon”  

3.1.1. Comenzile cu valoare, incepand cu 15.12.2022:  
3.1.1.a – Intre 500 – 999 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 150 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.b – Intre 1000 – 1999 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 200 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.c – Intre 2000 – 2999 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 250 Lei TVA inclus 
 
3.1.1.d – Intre 3000 – 4999 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 300 Lei TVA inclus 
 
3.1.1 e – Peste 5000 Lei TVA inclus, primesc un voucher cadou in valoare de 400 Lei TVA inclus 
 

 
3.1.2 Produsele care se pot achizitiona cu Voucherele Cadou sunt cuprinse in categoria „Promotii 
sezon” : https://aleo.ro/promotii-sezon.html Lista de produse poate varia in functie de 
disponibilitate si valoarea de achizitie. 

 

https://aleo.ro/promotii-sezon.html

