
                              

 
 

 

O umbrelă ,,colosală” 
Pentru o vară tropicală! 

Regulament Campanie Promoțională 
 

 

Art. I. Organizatorul Campaniei Promoționale și Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale:  
 
Organizatorul campaniei promoționale “O umbrelă colosală, pentru o vară tropicală!”, denumită în continuare 

„Promoția”, este S.C. KRONLUX F.M. S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Zizinului 109bis, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J08/754/2002, având CUI 14699490, atribut fiscal RO, denumită în continuare „Organizatorul”. 
Promoția se va derula în conformitate cu prevederile din prezentul Regulament – denumit în continuare „Regulamentul” -, 

prevederi care sunt obligatorii pentru toți participanții.  
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând în perioada Promoției. Organizatorul își 

rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prin decizie unilaterală Regulamentul, cu condiția publicării modificărilor pe 

www.fakro.ro. 
 

Art.  II. Durata și aria de desfășurare 
Promoția “O umbrelă colosală, pentru o vară tropicală!” se desfășoară pe teritoriul României în perioada 1 august 2021 

– 15 septembrie 2021 și se adresează persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc cumulativ toate obligațiile care le 
revin conform prezentului Regulament. 
 

Art.  III. Dreptul de participare 
Pot participa la Promoție, numai persoanele fizice/juridice (denumite în continuare „Participanții”) care achiziționează, 

plasând o comandă fermă în perioada 1 august 2021 ora 00.00 – 15 septembrie 2021 ora 24.00 la unul dintre Distribuitorii 

Fakro din România, pachetul de poduse FAKRO descris la Art. IV. – Obiectul Promoției.  
 

Art.  IV. Obiectul Promoției  
Promoția constă în acordarea unui rulou exterior Fakro AMZ I cu operare manuală cadou la achiziționarea unui pachet de 

produse Fakro compus din: 
- O fereastră de mansardă Fakro Lux + Ramă de etanșare cu Kit XDP  

SAU 
- Două ferestre de mansardă Fakro Profi  + Două rame de etanșare cu Kit XDP 

Toate produsele care compun pachetul pentru care se acordă ruloul exterior AMZ I cu operare manuală drept cadou, trebuie 

să aibă aceeași dimensiune. Ruloul exterior AMZ I cu operare manuală acordat drept cadou va avea și el dimensiunea 

produselor din pachet sau dimensiunea cea mai mică (în cazul pachetului format din două ferestre de mansardă Profi + două 

rame de etanșare cu Kit XDP cu dimensiuni diferite). 
 
 

Art. V. Mecanismul Campaniei Promoționale 
Pentru a participa la Promoție, persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile menționate în Art. III. al acestui 

Regulament, trebuie să plaseze oricând în perioada 1 august 2021 ora 00.00 – 15 septembire 2021 ora 24.00 o comandă 

fermă, la unul dintre Distribuitorii FAKRO din Romania, pentru produse participante în Promoție menționate mai sus. 
NU vor fi luate în considerare comezile și nu se va acorda ruloul exterior AMZ I cu operare manuală cadou, în 

următoarele cazuri: 
- Comanda este plasată în afara perioadei Promoției; 
- Comanda nu se transformă în vânzare efectivă (prin emiterea unei facturi) în termen de maxim 45 zile 

calendaristice de la încetarea Promoției; 
- Participanții nu respectă condițiile prezentului Regulament. 

 

 

Art. VI. Cadouri acordate în cadrul Promoției 
În cadrul Promoției vor fi acordate cadouri constând în rulouri exterioare  FAKRO AMZ  I cu operare manuală . 
 

Art. VII. Trimiterea cadourilor 
Cadourile constând în rulouri exterioare FAKRO AMZ I cu operare manuală vor fi acordate prin intermediul Distribuitorului 

FAKRO prin care a fost plasată comanda, în termen de maxim 15 zile de la livrarea mărfurilor comandate. Distribuitorului îi 

revine obligația de a le acorda clienților finali cadourile primite de la Organizator conform prezentului Regulament. 
 

Art. VIII. Încetarea Promoției 
Data limită pentru primirea comenzilor participante în Promoție este 15 septembrie 2021 ora 24.00.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta, a prelungi sau a reduce perioada acestei Promoții sau de a aduce orice 

modificare prezentului Regulament prin decizie unilaterală, cu condiția de a anunța pe www.fakro.ro modificările aduse. 
Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.fakro.ro. 

http://www.fakro.ro/
http://www.fakro.ro/


 

 

 

 

Art. X. Contestații & Litigii 
 

Contestațiile cu privire la modul de desfășurare a Promoției vor fi formulate în scris și vor putea fi depuse prin e-mail la 

promotie@kronlux.ro sau la sediul Organizatorului până cel târziu la data de 30 septembrie 2021 (ora 18.00).  
Organizatorul va analiza contestația și va răspunde în scris reclamantului, la adresa furnizată de acesta, în termen de cel mult 

3 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. 
 

 

 

Responsabil Marketing, 
Virginia Sîrbu 
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