
 

 

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei  

Buy Back „CONECTEAZĂ-TE CU VIITORUL” 

 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei Promoţionale “CONECTEAZĂ-TE CU VIITORUL” este Societatea 

comercială Ariston Thermo România SRL (denumita în continuare “Ariston”, “Ariston Thermo Romania” 

sau “Organizatorul”), cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă 68 – 72, et. 1, Sector 1, Bucureşti - 010505, 
Tel: 021-231.95.10,  Fax: 021-231.94.75, Nr. Înreg. Reg. Comerţului J40/247/2002, CIF RO14390493, 
cont (IBAN) RO51WBAN2511000049500025 BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., 
Sucursala Victoria Bucureşti.  

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare 

"Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările 
operate. 

2. SCOPUL CAMPANIEI 

 Campania Buy Back „CONECTEAZĂ-TE CU VIITORUL” se adresează utilizatorilor finali, 

persoane fizice, posesori ai unor echipamente de încălzire pe care sunt dispuși să le înlocuiască cu o 
centrală termică Ariston din gama ONE, cu consum redus și eficiență energetică sporită. 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Campania Buy Back Ariston ONE va începe pe 15 noiembrie 2017 şi se va încheia pe 30 aprilie 2018. 

4. ARIA DE DESFĂŞURARE  

Campania se desfăşoară la nivel naţional, în reţeaua Distribuitorilor autorizaţi Ariston care și-au 

exprimat în scris acordul de participare (Anexa 1), numiți în continuare “Distribuitori”. Lista magazinelor 
care participă la promoţie se găseşte și pe site-ul ariston.com/ro/promotie_buyback2017. Organizatorul 
își rezervă dreptul de a aduce modificări la această listă oricând pe perioada campaniei și va aduce la 
cunoștința publicului modificările operate. 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este adresată tuturor utilizatorilor finali cu reşedinţa în România (persoane fizice cu 
vârsta minimă de 18 ani, împliniţi până la data achiziției – data de pe factură) care acceptă termenii și 
condițiile prezentului Regulament, denumiți în continuare “Participanți”. Participanții își asumă 
răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului. 



 

 

 

 

  Nu pot participa la aceasta promoție angajații companiei organizatoare, ai companiilor 
colaboratoare la aceasta promoție, precum și membrii familiilor acestora (constând din copii, părinți, 
soț/soție).  

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și 
își exprima acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând obligativitatea 
respectării prevederilor prezentului Regulament.  

6. PRODUSELE PARTICIPANTE ŞI REDUCERILE ACORDATE 

Produsele participante în campanie sunt centralele termice marca Ariston din gama ONE, care 
vor fi numite în acest regulament “Produse Participante”: 

Model Centrală Puteri Reducere (TVA inclus) 
ALTEAS ONE 24 – 30 – 35 kW 400 Lei 
GENUS ONE 24 – 30 – 35 kW 250 Lei 
GENUS ONE NET 24 –35 kW 250 Lei 

 

7. MECANISMUL CAMPANIEI 

� Pentru a participa la campanie, Beneficiarul trebuie să predea echipamentul vechi de încălzire* 

unuia dintre Distribuitori, în perioada 6.11.2017-20.04.2018 și să achiziționeze în același timp si 

de la același distribuitor o centrală termică Ariston din modelele menționate în Regulament. 
� În funcție de modelul ales, Beneficiarul va primi pe loc reducerea corespunzătoare, sub formă 

de discount aplicat la prețul de raft al produsului, din ziua achiziției. 
� La predarea echipamentului vechi, se întocmește un Proces Verbal de predare/primire (prezent 

și în Anexa 2) între Beneficiar și Distribuitor, completat și semnat de ambele părți, în care se 
declară: datele Distribuitorului și ale Beneficiarului, modelul echipamentului vechi și seria 
acestuia, modelul centralei noi achiziționate și reducerea acordată, precum și transferarea 
drepturilor de proprietate a vechiului echipament de la Beneficiar către Distribuitor. 

� Reducerea se acordă doar la predarea vechiului echipament, direct la casa de marcat și se 
realizează în raport “unul la unul”, respectiv pentru un echipament vechi predat se acordă 
reducerea pentru o singură centrală termică nouă achiziționată. 

� Reducerea se poate cumula cu alte promoții organizate de Ariston în aceeași perioadă (ex: 
extragaranție), dar nu și cu alte reduceri în care se acordă discount direct la prețul de raft pentru 
Produsele Participante menționate la Secțiunea 6. 

Casarea echipamentului vechi cade în sarcina exclusivă a Distribuitorului, orice cheltuială potenţială 
sau orice sumă obţinută din valorificarea acestor echipamente revenind acestuia. 

Prin *echipament vechi de încălzire se înţelege: centrală termică veche (orice tip de combustibil), 
convector pe gaz, instant pe gaz, indiferent de producător sau model. 

 

 



 

 

 

 

8. CONDIŢII DE VALIDITATE 

Pentru ca un Participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele 
condiții: 

  Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 5 a prezentului Regulament; 

  Să predea un echipament vechi* și să întocmească Procesul Verbal de predare/primire (de la 
Anexa 2) împreună cu Distribuitorul; 

  Să achiziţioneze în perioada campaniei unul dintre modelele de centrale termice menţionate 
la Secţiunea 6 a prezentului Regulament, contra predării echipamentului vechi. 

 

9. DISPUTE, LITIGII ȘI LEGISLAȚIE 

În cazul unor dispute apărute între Organizator, Distribuitorii şi/sau Participanții la Campanie, 

acestea vor fi soluţionate cu prioritate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea disputelor pe 
cale amiabilă, părţile implicate în dispută le vor înainta spre soluţionare instanţelor competente române 
de la sediul Organizatorului. 

Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie, formulate după finalizarea 
Campaniei, în conformitate cu prezentul Regulament, nu vor fi luate în considerare și nu vor putea 
angaja răspunderea Organizatorului.  

În caz de tentativă de fraudare sau de fraudare a sistemului campaniei, abuz sau orice fapte 
care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare 
pentru remedierea situației apărute.  

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale 

conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații sau contestații ale 
participanților care nu vizează încălcarea Regulamentului sau a cadrului legal în vigoare. 

10. FORȚĂ MAJORĂ 

Pentru scopul acestui regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe aceștia din urmă în 
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără 
a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice 
fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care 
poate interzice/modifica termenii acestuia, etc. 

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de voința lui, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea prevederilor prezentului 
Regulament și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 
obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 



 

 

 

 

1351 C.civ. În cazul în care Organizatorul invocă existența forței majore, acesta este obligat să comunice 
această împrejurare Distribuitorilor și Participanților la Campanie. 

11. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Campania încetează de drept la data împlinirii termenului. După împlinirea acestui termen, 
îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul consumatorilor de a 
participa la Campanie. 

Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția absolută, de a descalifica orice persoană care 
fraudează procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei sau care încalcă prezentul 
Regulament. 

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră 
conform legislaţiei în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi 
desfăşurarea campaniei să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau alocare de costuri 
suplimentare.  

 Dacă, din orice motiv, prezenta Campanie nu se poate desfășura conform planificării, ca urmare 
a unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, a fraudei, a problemelor tehnice sau din orice 
alte cauze care, în opinia Organizatorului, prejudiciază sau afectează administrarea, securitatea, 
corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a campaniei, Organizatorul își rezervă 
dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. 

13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Participarea la acest Program confirmă acceptarea necondiționată din partea fiecărui Participant a 

faptului ca datele sale cu caracter personal să fie procesate de către Organizator în scopul îndeplinirii 

de către acesta a obligațiilor asumate în prezentul Program. 

Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 

intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. 

Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor 

personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior. 

 Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor lor cu caracter personal sau pentru 

primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere în acest sens, întocmită în formă scrisă, 

transmisă la adresa ARISTON THERMO ROMANIA SRL, având sediul în România, Str. Polonă 68-72, 

POLONA BUSINESS CENTER - Etaj 1, București, Sector 1, în atenția Departamentului Marketing. 

 

 



 

 

 

 

14. COMUNICAREA REGULAMENTULUI OFICIAL  

Regulamentul oficial al Campaniei Buy Back „CONECTEAZĂ-TE CU VIITORUL” este disponibil în 
magazinele participante la promoție, astfel cum acestea sunt menționate în Anexa 1 a prezentului 
Regulament, şi, de asemenea, pe site-ul ariston.com/ro/promotie_buyback2017. Participarea la această 
Campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

15. DISPOZIȚII FINALE 

 Prin participarea la această Campanie, Participanții declară că sunt de acord să respecte și să 
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.  

 Ariston Thermo Romania își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada 
de desfășurare a Campaniei, fără o notificare prealabilă și fără ca potențialele modificări să afecteze 
libertatea economică și decizională a Participanților și/sau dreptul Distribuitorilor de a-și stabili în mod 
liber o politică comercială și de prețuri proprie.  

 

Organizator 

Ariston Thermo Romania SRL 

Cătălin Drăguleanu, Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 2 

PROCES VERBAL DE ÎNLOCUIRE / DISCOUNT LA PREDAREA  
ECHIPAMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE IEŞIT DIN UZ 

 
Încheiat între: 

................................................................................................................ SRL, înregistrată la Registrul 

Comerţului cu numărul J....................................... cu sediul în ..................................................................., Cod 

Unic de Înregistrare .................................................................................., în calitate de VÂNZĂTOR. 

şi 

D-nul/D-na ........................................................................................................................................................ 

CNP/CI ................................................................... din localitatea ……................................................................., în calitate de 

BENEFICIAR. 

Prezentul document certifică livrarea/predarea de către BENEFICIAR şi primirea de către VÂNZĂTOR a 

................... bucată/bucați echipamente de încălzire ieşite din funcţionare/durată normală de viaţă. 

Echipamentul ieşit din funcţionare are următoarele date de identificare: 

TIP/MODEL: .......................................................................................................................................................... 

SERIE/NUMĂR: ................................................................................................................................................... 

Prin semnarea acestui document, BENEFICIARUL predă spre casare echipamentul de încălzire ieşit din 

funcţionare/durată normală de viaţă, renunţând la dreptul de proprietate asupra acestuia. 

BENEFICIARUL achiziţionează de la VÂNZĂTOR o centrală termică ARISTON tip/model 

....................................................................................................., preţ de raft (TVA şi KIT de evacuare gaz incluse) 

.................................. lei, beneficiind în schimbul predării echipamentului ieşit din uz de o reducere de 

.................................. lei, preţul de raft (preţ de raft minus reducere) fiind de ................................ lei (TVA inclus). 

Prezentul document a fost întocmit astăzi, ...................  în două (2) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, ambele cu aceeaşi valoare probatorie. 

Documentaţia necesară: copie după factură, Proces Verbal completat şi semnat, poza centralei - 

trebuie trimise către Ariston Thermo România în atenţia departamentului de Marketing (persoana de contact 

Cristina Soare, email: cristina.soare@aristonthermo.com). 

Îmi dau acordul expres și neechivoc ca datele mele personale să intre in baza de date a Ariston 

Thermo România SRL. pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în Regulamentul Oficial al Campaniei. 

Declar că am luat cunoștință de faptul că la cererea mea scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa: 

Str. Polonă 68-72, POLONA BUSINESS CENTER - Etaj 1, București, Sector 1, în atenția Departamentului 

Marketing, Organizatorul îmi garantează exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție, 

conform Legii 677/2001 și normelor de aplicare. 

ŞTAMPILA UNITĂŢII 

SEMNĂTURĂ REPREZENTANT       SEMNĂTURĂ BENEFICIAR 


