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REGULAMENTUL CAMPANIEI “Scoala Franceza”
Perioada campanie: 17.08-30.09.2017

Art. 1 Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania “Scoala Franceza” este organizata de S.C. AUSTRAL TRADE S.R.L., cu sediul in Str.
Smaranda Braescu nr 56, sector 1, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/9039/93,
avand cod unic de inregistrare RO 3738836 cont nr. R0.28 CITY 0000 0007 9918 2008, deschis la
CITYBANK EUROPE PLC DUBLIN, sucursala Romania, reprezentata prin dl. George Anghel in calitate de
Administrator.
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform prezentului regulament este finala si
obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile din Romania.
Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul
regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul
despre aceste modificari.
Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.
Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea “Scoala Franceza”
Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada 17.08-30.09.2017, pe site-ul www.austral.ro.
Art.2.3. Ultima zi de participare la aceasta campanie este 30.09.2017
Art. 3. Mecanism campanie
Art.3.1. Orice persoana care isi comanda un pachet de rechizite pentru Scoala Franceza pe austral.ro in
perioada promotiei, va primi garantat un cadou, in limita stocului disponibil. Cadoul consta intr-un penar,
un roller Schneider si un notebook A6 Clairefontaine.

Imaginea este cu titlu de
prezentare.
Culoarea obiectelor
poate sa difere, in functie
de stocul disponibil.
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Art.3.2. Oricine a comandat de pe austral.ro cel putin o data un pachet de rechizite pentru Scoala Franceza
si recomanda site-ul austral.ro unui prieten, intra automat in etapa a doua a campaniei, astfel: in
momentul in care prietenul recomandat comanda un pachet de rechizite pentru Scoala Franceza de pe
www.austral.ro, acesta primeste o reducere de 10% la prima comanda, iar clientul care a recomandat siteul primeste un gift card de 20 lei.
Pentru a beneficia de promotie, prietenul recomandat trebuie sa introduca in pagina de finalizare a
comenzii, in campul “cod cupon”, adresa de mail a clientului care i-a recomandat site-ul (aceasta ii va fi
comunicata de catre noi pe e-mail).
Mai multe comenzi din partea mai multor recomandari inseamna mai multe gift card-uri, care se
cumuleaza si vor fi primite la finalul campaniei. Gift card-ul final va cumula toate valorile primite pana in
acel moment si poate fi folosit pentru orice comanda pe www.austral.ro. Codul de valorificare va fi trimis
pe e-mail catre fiecare participant la campanie, la sfarsitul perioadei promotiei.

Art.4. Dreptul si conditiile de participare
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica de pe teritoriul Romaniei, care se
incadreaza in acest regulament.
Art.7. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform
prevederilor legale in vigoare. Se aplica in continuare taxa de transport de 15 lei pentru comenzi mai mici
de 100 de lei. Comenzile de peste 100 lei se livreaza gratuit.
Art.8. Litigii
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 romane competente.
Art.9. Intreruperea campaniei promotionale
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii
acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloacele de comunicare corespunzatoare
(afisare pe site, newsletter etc.).
Art.10. Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale este disponibil pe http://www.austral.ro/regulamente-campanii
Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “Scoala Franceza” poate fi depusa la adresa:
Pipera-Tunari 1C, 077190 Voluntari, Romania, sau trimisa pe mail la marketing@austral.ro.

