Departament Marketing

Holcim (Romania) SA
Calea Floreasca nr.169 A
Cladirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459
Bucuresti, Romania

Tel. +40(0)21 231 77 08 / 09
Fax +40(0)21 231 77 14 / 15
Nr. RC J40/399/2002
C.U.I. 12253732
C.I.F. RO12253732
Capital subscris si varsat
205.268.057 lei

TERMENII ȘI CONDIȚIILE
CAMPANIEI PROMOŢIONALE “BETON pentru case frumoase si
piscine racoroase”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
1.1. Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează “Campania
promoțională”) este Holcim (Romania) S.A, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr.
169A, clădirea B, etaj 7, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J40/399/2002, cod unic de înregistrare 12253732, cod de înregistrare fiscală
RO12253732, reprezentată de Bogdan Dobre, Director General și Rozica Ovejanu,
Director Financiar.
1.2. Campania se va derula conform termenilor și condițiilor de mai jos, care se aplică tuturor
participanţilor. Prin participarea la această Campanie promoțională, participanții sunt de
acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor și ale
legislației aplicabile.
1.3. Termenii și condițiile Campaniei promoţionale sunt publice prin afişare pe site-ul
www.ClicBeton.ro.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa termenii și condițiile
Campaniei precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea
campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a
vreuneia din prevederile acestuia.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE
A CAMPANIEI
2.1. Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu
modificările ulterioare.
2.2. Campania promoțională poartă denumirea “BETON pentru case frumoase si piscine
racoroase”.
2.3. Campania se desfăşoară pe teritoriul României, cu luarea în considerare a distanței
maxime de livrare a betonului (a se vedea detalii privind locațiile în secțiunea “Livrarea
comenzilor” de pe site-ul www.ClicBeton.ro), în perioada 1.06.2022 – 31.07.2022.
2.4. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio
responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care
ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei. Perioada maximă de livrare

Pentru ca România să construiască mai bine.

a betonului comandat în cadrul Campaniei promoționale, conform condițiilor menționate în
Secțiunea 4, va fi cel tarziu data de 31.08.2022.
2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei promoționale
pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe
site-ul www.ClicBeton.ro.

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
3.1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate de către
Organizator, betoane și șape, conform Anexei 1.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
4.1. La orice comandă plasată pe website-ul www.ClicBeton.ro, pentru produsele prevazute in
Anexa nr. 1, în perioada de desfășurare a Campaniei promoționale, menționată la
Secțiunea 2.3 și plătită în termen de 2 zile lucrătoare din momentul plasării acesteia,
participanții pot beneficia de reducerea în valoare de 10% + 2% din prețul betonului
comandat și plătit, aplicat succesiv astfel: 2% reducere la pretul betonului comandat daca
plata se realizeaza prin ordin de plata, plata cu cardul direct pe site sau plata cu cardul la
stia de betoane, iar apoi 10% reducere la pretul betonului comandat. Astfel, discount-ul de
10% se aplică la prețul betonului redus cu 2% pentru plata online.
Daca se alege plata tip cash, atunci comanda beneficiaza doar de 10% reducere la pretul
betonului comandat.
Reducerea de 10% + 2%(dupa caz) se aplică exclusiv la prețul betonului sau șapei
comandat(ă) și plătit(ă) de către participanți, iar reducerea se aplică pentru orice comandă
plasată în periioada perioadei promoționale.
4.2. Reducerea este valabilă doar pentru comenzile cu livrare până la data de 31 august 2022.
4.3. Facturile fiscale aferente comenzilor plasate în cadrul campaniei promoționale vor fi emise
de către Organizator, în fiecare zi de luni, pentru livrările din săptămâna anterioară, sau în
ultima zi lucrătoare a lunii.
Notă: Având în vedere că factura va cuprinde, pe lângă produsele facturate, și alte poziții
(cum ar fi cost transport, cost servicii pompare etc.) reducerea de 10% + 2%(dupa caz) se
va calcula doar la prețul produselor facturate (beton și/sau șapă).

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. De această Campanie promoțională beneficiază orice persoană fizică, care a împlinit
vârsta de 18 ani, precum și orice persoană juridică care achiziționează unul sau mai
multe produse care fac obiectul Campaniei promoționale în perioada menționată, conform
Secțiunii 4.
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SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
6.1. Detaliile privind răspunderea organizatorului se regăsesc în secțiunea “Termeni și condiții”
din cadrul site-ului www.ClicBeton.ro.

SECŢIUNEA 7.
PROMOȚIONALE

ÎNCETAREA,

SUSPENDAREA,

ÎNTRERUPEREA

CAMPANIEI

7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania
promoţională, cu o înştiinţare prealabilă a publicului, printr-o anexă la termenii și condițiile
actuale, disponibili pe site-ul Organizatorului www.ClicBeton.ro, în următoarele situaţii:
I. în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;
II. în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;
III. în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea
regulamentară a Campaniei promoţionale.
7.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania promoţională va
înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea
acesteia sau orice fel de despagubiri.
7.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus,
determină încetarea obligațiilor aflate în sarcina Organizatorului în raporturile cu
participanţii.
7.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare
a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe
care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de
desfăşurare a campaniei.

SECŢIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR
8.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților
la Concurs în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul
general privind protecția datelor).
8.2. Participanților la Concurs, în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile le sunt
garantate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind
protecția datelor). Potrivit acestor prevederi legale participanții la concurs au următoarele
drepturi privind datele cu caracter personal:
• de a solicita o copie a datelor tale cu caracter personal aflate în posesia Organizatorului;
• de a solicita Organizatorului să rectifice orice date cu caracter personal inexacte sau care
nu mai sunt de actualitate;
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• de a solicita Organizatorului ca datele cu caracter personal ale participantului să fie șterse
în momentul în care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care s-au comunicat aceste
date;
• de a solicita Organizatorului să furnizeze participantului datele cu caracter personal
obținute direct de la acesta și, dacă este posibil, sa transmită acele date direct altui operator
(dreptul la portabilitatea datelor);
• de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment;
• de restricționare a prelucrării în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării
datelor cu caracter personal ale participantului;
• de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în cazul în care consideră că
datele sale cu caracter personal nu sunt prelucrate conform Regulamentul (UE) 679/2016
(Regulamentul general privind protecția datelor).
8.3. Totodată, participantul are dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor în scopuri
precum marketing direct, cercetare sau statistici, interes legitim sau public, precum și
dreptul de a se opune profilării sau prelucrării automate a datelor.
8.4. Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor
Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora. Aceștia își exprimă
de asemenea acordul expres cu privire la Includerea datelor personale în baza
Organizatorului, în scopul emiterii de facturi.
8.5. Alte detalii despre ce date cu caracter personal prelucrează Organizatorul, precum și
detalii despre drepturile pe care le au participanții cu privire la aceste date se găsesc în
secțiunea “Notificare de protecție a datelor” de pe site-ul www.ClicBeton.ro.)

SECŢIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE
9.1. Organizatorul Campaniei promoționale este răspunzător de plata taxelor, cu exceptia T.V.A
sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.
9.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial.

SECŢIUNEA 10. FORŢA MAJORĂ
10.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut,
independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a
îndeplini obligaţiile asumate prin termenii si conditiile actuale. Organizatorul va fi exonerat
de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz
de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul
este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform termenilor si
conditiilor actuale. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice
Participanţilor la Campania promoțională existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

4/7

SECŢIUNEA 11. LITIGII ŞI FRAUDE
11.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei promoționale se vor efectua în scris
şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail:
contact@clicbeton.ro în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului
reclamat.
11.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci
când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătorești competente
de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. DISPOZIȚII FINALE
12.1. Legea aplicabilă este legea română.
12.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a
acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile acestei Campanii.
12.3. În cazul în care o anumită prevedere din termenii si conditiile actuale este declarată nulă,
celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar
în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc
cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului
prevederilor lipsite de validitate.
12.4. Termenii si conditiile actuale au fost încheiate astăzi, 31.05.2022.

ORGANIZATOR
Holcim (Romania) SA

Bogdan Dobre
Director general

Rozica Ovejanu
Director Financiar
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ANEXA 1
PARTE INTEGRANTĂ A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
CAMPANIEI PROMOȚIONALE “BETON pentru case frumoase si piscine
racoroase”
Lista betoanelor și șapelor incluse în Campania promoțională “BETON pentru case frumoase
si piscine racoroase” este:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BCR3.5 EX3
C12/15Cl02D16S3
C12/15Cl02D22S3
C16/20Cl02D16S3
C16/20Cl02D16S4
C16/20Cl02D22S3
C16/20Cl02D22S4
C16/20Cl02D8S3
C16/20Cl02D8S4
C18/22.5Cl02D16S3
C18/22.5Cl02D16S4
C18/22.5Cl02D22S3
C18/22.5Cl02D8S3
C20/25Cl02D16S3
C20/25Cl02D16S4
C20/25Cl02D22S3
C20/25Cl02D22S4
C20/25Cl02D8S3
C20/25Cl02D8S4
C25/30Cl02D16S3
C25/30CL02D16S3 XF3A
C25/30Cl02D16S4
C25/30Cl02D22S3
C25/30Cl02D22S4
C25/30Cl02D8S3
C25/30Cl02D8S4
C30/37Cl02D16S3
C30/37CL02D16S3XF4I42,5R
C30/37Cl02D16S4
C30/37Cl02D22S3
C30/37Cl02D22S4
C30/37Cl02D8S3
C30/37Cl02D8S4
C35/45Cl02D16S3
C35/45Cl02D16S4
C35/45Cl02D22S3
C35/45Cl02D22S4
C35/45Cl02D8S3
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•
•
•
•
•

C35/45Cl02D8S4
C8/10Cl04D16S3
C8/10Cl04D22S3
CTC20D4S4 (șapă)
CTC20D8S3 (șapă)
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