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REGULAMENTUL CAMPANIEI DE SAMPLING 

 

”Fara viroze in gradinite” 
 

Perioada campaniei: 10 septembrie – 30 noiembrie 2012 

  

 

Art. 1 -  Organizatorul campaniei 
  

Organizatorul campaniei promotionale de sampling "Fara viroze in gradinite" (denumita in 

continuare "Campania") este societatea comerciala Midas Expert Distribution S.R.L. cu sediul in 

str. Gheorghe Lazar, Nr. 8, Ap.1, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului 

Comertului sub nr. J40/ 1114/ 23.01.2007, CUI RO20721036.  

1.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul") 

care este obligatoriu pentru toti participantii. 

1.2. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul 

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, 

conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul de participare la 

Campanie este disponibil pe toata durata desfasurarii Campaniei, in mod gratuit, oricarui 

solicitant pe site-ul www.midasexpert.ro cat si la cerere la adresa office@midasexpert.ro.  

 

 Art. 2 - Durata campaniei. Locul de desfasurare 

  

Campania se va desfasura in perioada 10 septembrie – 30 noiembrie 2012 (inclusiv), pe 

teritoriul Municipiului Bucuresti.  

  

Art. 3 - Dreptul de participare. Participanti 
  

3.1. La aceasta Campanie pot participa numai persoane juridice al caror obiect de activitate este 

conform Codului CAEN: Cod CAEN - 851 Invatamant prescolar (8510 Invatamant prescolar); 

Cod CAEN - 852 Invatamant primar (8520 Invatamant primar); Cod CAEN 8891 - Activitati de 

ingrijire zilnica pentru copii -> gradinite, crese si afterschool din domeniul privat, cu sediul in 

Municipiul Bucuresti.  

3.2.  Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

- persoanele fizice 

- persoanele juridice al caror obiect de activitate nu corespunde cu cel mentionat mai sus 

- persoanele juridice care au obiect de activitate conform cu cel mentionat, dar nu isi 

desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti.  

  

 Art. 4 - Produse participante la Campanie 

  

4.1. La aceasta Campanie participa dispozitivele pentru dezinfectia aerului din gama 

MidasAnAir®, model 3040, produse de catre S.C. Midas&Co. S.R.L. si comercializate de catre 

S.C. MIDAS EXPERT DISTRIBUTION S.R.L., denumite in continuare „dispozitivele”, 

respectiv „dispozitivul”.  
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Aceasta Campanie nu se cumuleaza cu alte oferte promotionale/ oferte speciale/ campanii 

publicitare / alte reduceri de pret in derulare de S.C. MIDAS EXPERT DISTRIBUTION S.R.L.   

4.2. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi 

pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nici o responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio 

obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia 

actualizarii ori continuarii campaniei promotionale. 

4.3. Produsele participante la campanie sunt disponibile in limita stocului existent. 

 

Art. 5 - Mecanismul Campaniei 

  

5.1. Inscrierea in Campanie  

Modalitati de inscriere: Participantii la Campanie care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 se 

pot inscrie pe baza unei cereri la nr. de telefon/fax 021.313.4045 sau la adresele de e-mail: 

adrian@midasexpert.ro si office@midasexpert.ro. Inscrierea se face exclusiv in perioada 

Campaniei mentionate la Art.2.  

5.2. Inscrierea in Campanie este conditionata de semnarea unui contract intre Midas Expert 

Distribution (MED Romania) si gradinita/ cresa/ after school.  

5.3. Contractul nu obliga beneficiarul sa achizitioneze aparatul daca acesta a fost utilizat 

corespunzator si nu prezinta semne de deteriorare.  

5.4. Dupa semnarea contractului mentionat la punctul 5.3., echipa Midas Expert Distribution se va 

deplasa la sediul participantului in vederea montarii aparatului pentru dezinfectie, urmand ca 

participantul sa ii testeze utilitatea timp de 15 zile de la data semnarii contractului mentionat la 

punctul 5.3. sau a procesului verbal.  

5.5. Dupa expirarea celor 15 zile, Participantul poate achizitiona dispozitivul la pretul special 

oferit pe baza contractului mentionat la punctul 5.3.  

5.6. Daca participantul nu doreste achizitionarea dispozitivului dupa expirarea celor 15 zile, 

acesta este obligat sa il returneze in starea in care a fost primit (fara semne de deteriorare).  

5.7. Daca dispozitivul nu indeplineste conditiile de la punctul 5.6, Participantul este obligat sa 

achite integral daunele provocate.  

5.8. Participantii pot testa un singur dispozitiv o (1) singura data pe parcursul campaniei. Durata 

afereanta testarii se poate prelungi in cazuri exceptionale.  

 

Art. 6 - Litigii 

 

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si Participantii la aceasta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti competente din Bucuresti. 

 6.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 

implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 
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Art. 7 – Alte Clauze 
 

7.1. Participantul sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile 

prezentului regulament. 

7.2. Participantul trebuie sa faca dovada identitatii sale, sa prezinte toate documentele solicitate   

de S.C. MidasExpert Distribution S.R.L.  

7.3. Participantul sa respecte conditiile de desfasurare a Campaniei; in acest sens, S.C. Midas 

Expert Distribution S.R.L. isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea 

Participantilor care incalca conditiile de organizare a Campaniei printr-un act de rea-credinta care 

poate fi considerat o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se inteleg urmatoarele: 

orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare 

a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu intentia de a 

produce fie companiei S.C. Midas Expert Distribution S.R.L. , fie unui tert, un prejudiciu de orice 

natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau actiunea/ 

inactiunea Participantului care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau 

obtinerea unui asemenea avantaj.  

 

 

Ne rezervam dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament si ne 

rezervam dreptul de a modifica prezenta oferta, in orice moment, cu publicarea modificarilor in 

cauza pe site-ul www.midasexpert.ro.  
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