Regulamentul oficial al Campaniei “La domiciliu te gasesc si te rasplatesc!"
Perioada de desfasurare a Campaniei: 09.03.2020 -31.05.2022
CAPITOLUL I. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE
I.1.1. Campania promotionala “La domiciliu te gasesc si te rasplatesc!" (numita in prezentul
regulament „Campania”), este organizată de S.C. GRAMA BUTANGAZ SRL cu sediul in
Str.Solidaritatii, nr.5 Piatra Neamt, jud.Neamt inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J27/552/2005, CUI RO17396814, reprezentata prin dl. Andronache Alexandru in calitate de
Director General numita in continuare „Organizator”
I.1.2. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
regulament oficial al Campaniei ( „ Regulamentul”). Regulamentul oficial este intocmit si va fi
facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit pe site-ul
companiei www.gramabutangaz.ro(“site-ul”) sau la sediul colaboratorilor nostri.
I.1.3. Campania poate fi intrerupata de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de
desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului
Campaniei Pomotionale. Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea
si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Campanie.
Modificarea Regulamentului campaniei promotionale se poate realiza prin intocmirea unui act
aditional la acesta, care va fi incarcat pe site-ul societatii si la sediul colaboratorilor nostri, in
vederea consultarii si luarii la cunostiinta a prevederilor acestuia de catre toti participantii.
Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
I.1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.
CAPITOLUL II. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
II.2.1. Participantul la campanie va putea primi o reducere constant intr-o incarcatura de 11 kg
GPL aragaz in recipient, dupa achizitionarea unui numar de 10 incarcaturi de GPL in recipiente
(butelii), livrate in urma apelului telefonic la unul din numerele de telefon
0753.77.66.77/0748773377, la domiciliu.In acest sens beneficiarul persoana fizica va primi un
pliant, iar la fiecare livrare agentul, inafara de bonul fiscal emis, va stampila in locul special
amenajat pe verso, va data si semna de livrare.
II.2.2. Incarcaturile vor putea fi achizitionate oricand pe perioada campaniei, conditia obligatorie
de a prezenta talonul avand inscrise elementele mentionate la art.1.1. Lipsa dovezii face
imposibila revendicarea celei de a 11a incarcaturi cu titlu gratuit.
Capitolul III. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
III.3.1. Campania promotionala de fidelizare se va desfasura pe raza judetului Neamt si in
proximitatea acestuia (jud.Bacau, Iasi).
Capitolul IV. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
IV.4.1. Campania promotionala se va desfasura in perioada 09.03.2020-31.05.2022 cu
respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament Oficial.
Capitolul V. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
V.5.1. La aceasta campanie promotionala pot participa cetatenii romani, persoane fizice cu
domiciliul stabil in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de martie2020 , care,
cunoscand prezentul Regulament cu care sunt intrutotul de acord, doresc sa participe la
campanie si cumpara incarcaturi GPL asa cum sunt prevazute la cap.2.1.
V.5.2. Parcticiparea la aceasta campanie implica cunosterea acestui regulament.

Cap.VI. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA
VI.6.1. La campanie participa toate tipurile de butelii (ambalaje) de 26 de l, incarcate cu GPL
(butan), comercializate de SC GRAMA BUTANGAZ SRL si care sunt livrate conform art.2.1.,
respectiv incarcaturi conform etichetei de control :
- 11 kg GPL aragaz
VI.6.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica greutatile de gaz din fiecare butelie,
conform politicii sale comerciale de-a lungul campaniei.
VI.6.3. In cazul in care Organizatorul decide modificarea cantitatii de GPL din butelie,
GRATUITATEA aferenta livrarii celor 10 incarcaturi se acorda in ambalajul cu cantitatea de gaz
cea mai mare din momentul revendicarii.
Capitolul VII . MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
VII.7.1. Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, in perioada
09.03.2020-31.05.2022, participantii trebuie sa achizitioneze si sa achite contravaloarea a 10
incarcaturi GPL in ambalaj (butelie) de 26 l, specificate la Sectiunea 6.1., prin apel telefonic la
unul din numerele de telefon 0753.77.66.77/0748773377 si care vor fi livrate la domiciliu.
VII.7.2. In acest sens beneficiarul persoana fizica va primi un pliant, iar la fiecare livrare agentul,
inafara de bonul fiscal emis, va stampila in locul special amenajat pe verso, va data si semna de
livrare.
Daca doreste sa participe la Campania promotionala, clientul trebuie sa pastreze pliantul care
atesta achizitia a 10 incarcaturi GPL si sa predea pliantul de participare in momentul achizitiei
celei de a 10a butelii, solicitand acordarea celei de a 11a incarcaturi GPL aragaz in mod gratuit.
VII.7.3. In cazul in care se achizitioneaza mai mult de o incarcatura GPL in ambalaj de 26 l la o
livrare, se va marca prin stampila, data si semnatura corespunzator pe verso pliantului.
VII.7.4. NU fac obiectul campaniei incarcaturile GPL achizionate de la distribuitorii autorizati din
teritoriu.
VII.7.5. Un talon de participare se considera valid daca este marcat prin stampila, semnatura si
data in toate cele 10 spatii prevazute pe verso pliantului.
VII.7.6. Nu se marcheaza o noua casuta pe pliant pentru returnarea si schimbarea unei butelii
declarate neconforme, nu se accepta stornarea la o alta valoare decat cea initial, in conditiile
respectarii legislatiei in vigoare.
Capitolul VIII 8. NUMAR DE PRODUSE PROMOTIONALE
VIII.8.1. Numarul total de produse(incarcaturi GPL in butelii aragaz) disponibil pentru campania
promotionala este de 200 buc Valoarea totala a premiilor este de 13.000 lei TVA inclus
Capitolul IX. Verificari si sanctiuni:
IX.9.1. Din dorinta de a nu prejudicia nici un participant care doreste sa participe la Campania
promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari in ceea ce priveste
corecta participare la Campania promotionala. Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona
participarea pe durata campaniei a celor care desfasoara actiuni cu caracter fraudulos in cadrul
campaniei.
Capitolul X. NUMAR DE INFORMARE
X.10.1. În perioada campaniei promotionale cei interesaţi pot suna la
0753.77.66.77/0748773377 (tarif normal) – pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu
campania promotionala (regulament de participare) precum şi pentru sugestii sau eventuale
plângeri.

Capitolul XI. TAXE ŞI IMPOZITE
XI.11.1. Participantilor la campania promotionala nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli
directe, indirecte sau suplimentare. Mentionam faptul ca numerele de telefon puse la dispozitie
pentru obtinerea de informatii conform capitolului X din prezentul Regulament, respectiv pentru
aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiului sau pentru obtinerea altor detalii suplimentare
privind Regulamentul Oficial, presupune o cheltuiala normala, facuta in contul operatorului dvs.
telefonic, conform tarifelor practicate de acesta din urma, fara ca linia telefonica sa presupuna o
suprataxa sau un tarif special impus ca atare de SC GRAMA BUTANGAZ SRL.
Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament Oficial vor fi
suportate de catre castigator.
Capitolul XII. ÎNCETAREACAMPANIEI PROMOTIONALE
XII.12.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul terminarii numarului de gratuitati
sau a bugetului alocat pentru oferirea de gratuitati, inainte de data stabilita pentru incetarea
campaniei, sau în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta
campanie promotionala.
Capitolul XIII. LITIGII
XIII.13.1.In cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participantii la campania
promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea
litigiilor pe cale amiabila, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor
competente romane în jurisdictia cărora se afla Organizatorul. Prin participarea la această
campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile
prezentului Regulament Oficial.
Capitolul XIV .RESPONSABILITATE
XIV.14.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care :
14.1.1. Participantii nu pot face dovada achizitionarii celor 10 incarcaturi GPL prin pliantul
stampilat, datat si semnat
14.1.2. Participantii nu solicita gratuitatea dupa achizitionarea incarcaturii GPL in perioada de
desfasurare a campaniei.
Capitolul XV. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
XV.15.1. Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.gramabutangaz.ro si este
disponibil la cerere, in copie, in termen de maxim 1 ( una ) zi de la primirea solicitarii in scris pe
adresa SC GRAMA BUTANGAZ SRL, Str Solidaritatii, nr.5, Piatra Neamt sau email:
office@gramabutangaz.ro
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor
prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie.
SC GRAMA BUTANGAZ SRL
Andronache Alexandru
Director General

