Regulamentul oficial al campaniei
“Orice parere conteaza - Nei te premiaza”

Sectiunea 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania este organizata de catre
SC NEI ELECTRONICS INTERNATIONAL SRL, societate comerciala cu sediul in Dobroesti , str Stejarului , nr.11D,
ILFOV, Cod de Identificare Fiscala RO31405861, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/937/2013, Cont IBAN
RO02RZBR0000060015709895, deschis la Raiffeisen Bank.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit
celor mentionate mai jos:
1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la campanie, modul de desfasurare al
campaniei cat si modul de alocare al premiilor.
1.3 Regulamentul si detaliile campaniei, sunt disponibile in mod gratuit pe:
https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/
1.4 Numele castigatorilor campaniei vor fi publicate pe site-ul campaniei cat si pe canalele social media ale companiei:
https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/
Sectiunea 2a. Temeiul legal
Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sectiunea 2b. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania promoţională poartă denumirea “Orice parere conteaza - Nei te premiaza” si se desfasoara online pe
site-ul www.nei.ro, pe pagina de facebook a companiei https://www.facebook.com/nei.romania/ si pe contul de
instagram https://www.instagram.com/neiromania/
Campania se desfasoara in limita stocului disponibil si nu se cumuleaza cu alte campanii promotionale desfasurate in
perioda prezentei campanii.
Sectiunea 3. . Durata campaniei, aria de desfasurare si dreptul de participare la Campanie
3.1 Campania se desfasura pe tot teritoriul Romaniei in perioada In perioada 1 iunie 2021 – 30 iunie 2021
3.2 Concurentii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana.
3.3 Varsta minima pentru participarea la aceasta campanie este de 18 ani impliniti in ziua inceperii campaniei, 1
iunie 2011.
3.4 Angajatii Organizatorului si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in campanie.
Sectiunea 4. Inscriere si participare
4.1 Prin inscrierea in aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania. Legea aplicabila
este legea romana.
4.2 Pentru inscrierea in campanie, un utilizator trebuie sa lase un comentariu, impreuna cu adresa sa de
Email, nume si prenume pe pagina urmatoare : https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/ si sa dea
follow
la
contul
de
facebook
https://www.facebook.com/nei.romania/
si
cel
de
instagram
https://www.instagram.com/neiromania/. Adresa de email va fi folosita ulterior pentru orice fel de comunicare legata de
campanie. Nu este permisa inscrierea a doi utilizatori pe aceeasi adresa de e-mail.

Sectiunea 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 In cadrul acestei campanii, participantii vor trebui sa completeze formularul din pagina concursului:
https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/ si sa dea follow la conturile de facebook si instagram
mentionate in sectiunile 2 si 4 ale prezentului regulament.
1.Intra pe pagina de concurs: https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/ - completeaza
formularul de inscriere in concurs si apasa butonul trimite.
2.Intra pe pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/nei.romania si da follow
3.Intra pe pagina de instagram https://www.instagram.com/neiromania/ si da follow
Sectiunea 6. Comunicarea cu Organizatorul
6.1 Orice problema intampinata de un participant in desfasurarea campaniei se va aduce la cunostinta
Organizatorului prin email la adresa comenzi@nei.ro
6.2 Raspunsurile si hotararile Organizatorului sunt definitive si irevocabile si au caracter obligatoriu
pentru fiecare dintre Participanti.
6.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a raspunde doar acelor solicitari pe care le considera justificate.

Sectiunea 7. Premii
7.1 Premiile Campaniei sunt:
1. Acumulator extern Westwood V14 8800 mAh – 8 buc.
2. Acumulator extern Westwood V15 11000 mAh – 5 buc.
3. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiile acordate iar premiile nu se
pot inlocui cu alte beneficii.
Sectiunea 8. Desemnarea castigatorilor:
1. Lista tuturor participantilor validati in concurs va fi publicata pe site-ul campaniei si actualizata la cel
mult 2 zile lucratoare.
2. In cazul in care un premiu nu poate fi acordat castigatorulului, din motive de frauda sau de invaliditate
a adresei de e-mail, acesta va fi acordat urmatorului participant care indeplineste conditiile de
eligibilitate.
3. Castigatorii premiilor vor fi desemnati pe data de 01 iulie 2021 prin tragere la sorti folosind site-ul:
random.org
4. Video-ul cu tragerea la sorti o sa fie vizibil in pagina concursului dupa terminarea tragerii la sorti.
5. Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul campaniei si contactati pe e-mail.
7.2 Organizatorul va contacta prin email castigatoriil folosind datele de contact furnizate de catre acestia
in comentariiile cu care au participat in campanie, in maxim 2 zile lucratoare de la desemnarea acestora.
7.3 Daca in urma acestor incercari, castigatorii nu pot fi contactati sau daca acestia refuza premiul, se
vor desemna alti castigatori prin mecanismul de mai sus.
7.4 Prin inregistrarea in campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor
personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiului.
Sectiunea 8. Validarea castigatorilor
8.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a
caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.
8.2 Participantii accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu au dreptul la niciun fel de explicatie
din partea Organizatorului in momentul in care acesta considera ca respectivii participanti au folosit
metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a
participantului in cauza.
8.3 Urmatoarele situatii, dar nelimitandu-se la acestea, vor fi tratate ca fiind fraude si vor duce la
penalizarea prin eliminarea din concurs: mecanisme automate de generare a view-urilor, folosirea de
proxy-uri, spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe alta cale decat pe
cea specificata in regulament, utilizarea unor programe care au acelasi rol etc.
8.4 Deciziile de eliminare din campanie sunt definitive, participantul nemaiputandu-se reinscrie.
8.5 Validarea castigatorului se va face doar pe baza adresei de email folosite pentru inscrierea in

concurs. Pentru revendicarea premiului castigatorul trebuie sa raspunda la emailul trimis de Organizator
la respectiva adresa, in maximum 5 zile
 Prin inscrierea in campanie si completarea datelor personale in formularele de inscriere,
participantii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Organizatorului si
isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate in orice mod permis de
Legea 677/2001, sa primeasca mesaje de informare sau comerciale la adresele de email mentionate in
comentarii.
 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, printr-o
solicitare scrisa, datata si semnata. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre
terti.
 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta campanie din
cauza unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de organizator, cum ar fi
defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet s.a.


Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre
participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se
afla in afara culpei organizatorului.
Sectiunea 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, cu exceptia impozitului cu
retinere la sursa aplicat veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, in condiţiile prevăzute de legislaţia
în vigoare.
Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.
Sectiunea 10. 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.
Sectiunea 11. INTRERUPEREA SAU MODIFICAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei,
cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel
puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul
microsite-ului https://nei.ro/concurs-orice-parere-conteaza-nei-te-premiaza/ pe care este publicat prezentul
regulament.
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii
acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe
site-urile participante, pagina de facebook, etc.).
Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Orice parere conteaza - Nei te premiaza” poate fi depusă
la adresa: SC NEI ELECTRONICSINTERNATIONAL SRL, Bucuresti, Str Ghetu Anghel, Nr.1, sector 3 sau trimisa pe
mail la comenzi@nei.ro
Organizator campanie:
SC NEI ELECTRONICSINTERNATIONAL SRL

