
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Recenzia ta conteaza!” 

Perioada campaniei: 08.11.2018 – 31.03.2019 

Art. 1. Organizatorul 

Organizatorul promoţiei este Karcher Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu 

sediul in Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/5016/18.03.2008, C.U.I. 

23533592. 

  

Art. 2. Drept de participare 

La această promoție pot participa persoane fizice având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării 

campaniei si care au achizitionat un produs Karcher. 

   

Art. 3. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

3.1 Campania se va desfășura in perioada 08.11.2018 pana la data de 31.03.2019, astfel: 

a) In perioada 08.11.2018 – 31.12.2018 se elibereaza voucherele de discount clientilor persoane fizice care 

indeplinesc conditiile de participare de la art. 4. 

b) In perioada 08.11.2018 – 31.03.2019 voucherele eliberate pot fi folosite in zonele de desfasurare a 

campaniei descrise la punctul 3.2 

3.2 Aceasta campanie se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.karcher.ro si al magazinelor 

Karcher Center (lista lor se gaseste in Anexa 1) din Romania, ce sunt detinute si administrate de catre 

Organizator, in conformitate cu conditiile prevăzute la art. 4. 

 

Art. 4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

4.1 Pentru a participa la campanie, consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:  

a. Sa achizitioneze, in perioada 08.11.2018 – 31.12.2018 de pe www.kaercher.com/ro sau din unul din 

magazinele Karcher Center participante la promotie, un produs Karcher. 

b. Sa scrie o recenzie a produsului Karcher achizitionat si sa acorde o nota de evaluare a respectivului 

produs pe www.kaercher.ro sau pe https://www.facebook.com/karcher.ro/  

c. Sa anunte despre recenzia realizata si nota acordata printr-un email trimis la adresa 

office@kaercher.ro care sa contina urmatoarele date de identificare:  

      -     nume si prenume;  

- magazinul de la care a facut achizitia (www.kaercher.ro sau unul din magazinele Karcher Center 

din Anexa 1); 

- adresa de email sau numarul de telefon la care doreste sa primeasca codul voucherului nominal;  

- date de identificare a recenziei, respectiv numele userului asa cum apare in recenzia realizata 

pe oricare din cele doua platforme www.kaercher.ro sau https://www.facebook.com/karcher.ro/. 

 

4.2 In termen de 24h de la trimiterea informatiilor solicitate si validarea inregistrarii daca indeplineste toate 

conditiile prezentului Regulament de promotie, Organizatorul va trimite, prin email sau SMS, catre 

consumator voucherul continand un cod promotional.  

 

4.3 Codul promotional este utilizabil pentru o singură achizitie în perioadă comunicată de valabilitate si poate 

fi transmisibil.  
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4.4 Codul promotional asigura o reducere de 10% si se aplica doar produselor care nu se afla deja in alte 

promotii, reducerea neputand fi astfel cumulata cu alte reduceri de pe www.karcher.ro sau din magazinele 

Karcher Center participante, listate in Anexa 1. 

4.5 Vouchere cu codurile promotionale eliberate de magazinele Karcher Center vor fi valabile exclusiv in 

magazinele Karcher Center, in perioada promotiei.  

4.6 Voucherele cu codurile promotionale eliberate de magazinul online www.kaercher.ro vor fi valabile 

exclusiv in magazinul online www.kaercher.ro, in perioada promotiei.  

4.7 Reducerea este oferită astfel: 

1. In cazul achizitiilor de pe webshop, prin introducerea codului comunicat pe voucher în câmpul “Aveti 

un cod promotional?” din pagina cosului de cumparaturi de pe www.kaercher.ro. 

2. In cazul achizitiilor din magazinele Karcher Center listate in Anexa 1 prin aplicarea reducerii pe 

factura, direct de catre reprezentantul de vanzari al magazinului Karcher Center.  

4.8 Promoția se va desfășura conform informatiilor primite prin newsletter şi de asemenea, prezentate pe 

website-ul www.kaercher.ro si Facebook.  Promoţia are o perioadă limitată de valabilitate asa cum este 

comunicată in art. 3. 

4.9 Participanții răspund de corectitudinea datelor transmise, Organizatorul neputand fi tras la răspundere 

pentru aceasta.  

4.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin 

incalcarea prezentului Regulament Oficial. 

4.11 Orice incercare de fraudare are drept urmare eliminarea participantului in cauza din Campanie. 

4.12 In cadrul Campaniei nu vor fi luate in considerare inscrierile care nu cuprind toate informatiile 

solicitate si/sau in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, in care se comunica alte 

informatii decat cele solicitate, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizata la art. 3 din 

prezentul Regulament Oficial. 

 
4.13.  Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se 
limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, 
intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de unitatea informatica folosita de 
persoane pentru a se inscrie la Campanie, de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei 
care doreste sa se inscrie in Campanie. 
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Art. 5. Condiţii de validitate 

Pentru ca o achiziție, pentru care se foloseşte codul de reducere de 10% să fie considerată validă, aceasta 

trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 

a) Participanții să îndeplinească drepturile de participare de la art. 2 și art. 4.1; 

b) Participanții să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în perioada în care promoţia este activă. 

  

Art. 6. Angajamente, confidentialitatea datelor 

6.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile 

imperative ale prezentului Regulament Oficial. 

6.2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si 

prenume, numarul de telefon, adresa de email, sa fie prelucrate de compania Karcher Romania S.R.L., in 

scopul derularii Campaniei promoționale, pentru validarea participanților si trimiterea voucherelor, cat si 

pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului. 

6.3. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Karcher Romania SRL pe 

adresa Bucuresti, Soseaua Odaii 439, Bucuresti, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca 

prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, 

blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este 

conforma dispozitiilor Regulamentului european nr. 679/2016, ale Legii nr. 129/2018 și ale Legii nr. 

190/2018, precum si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului ulterior, la cererea acestuia. 

Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de 

acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii 

individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de dispozitiilor Regulamentului european nr. 

679/2016, ale Legii nr. 129/2018 cu privire la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

  

Art. 7. Prevederi generale 

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI 

7.1. Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial, care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform 
legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane, online la adresa: 
www.kaercher.com/ro/. 

7.2. Campania poate fi intreruptă, suspendată sau poate inceta, in funcție de libera decizie a 
Organizatorului. Acesta isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial oricand pe durata 
desfasurarii Campaniei. Orice modificare adusa prezentului Regulament Oficial va face obiectul unui 
Act Aditional, act ce va fi publicat pe site-ul www.kaercher.com/ro/ 

7.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre 
participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul www.kaercher.com/ro/. 

7.4. Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail si 
numarul de telefon indicat să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale 
kaercher.ro și pentru newsletterul www.kaercher.com/ro/ 
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Art. 8. Incetarea Campaniei pentru cauză de forță majoră 

8.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie 
forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, 
de a continua prezenta Campanie. 

8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile 
art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la 
Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta 
acestuia. 

 

Art. 9. Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie 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 de la sediul Organizatorului. 

 

 

 

 

ORGANIZATOR, 

Karcher Romania S.R.L. 

Prin 

Dl. /Dna _________ 

 

ANEXA 1 

LISTA MAGAZINELOR PARTICIPANTE  

 

MAGAZIN ONLINE KARCHER: www.karcher.ro 

MAGAZINE KARCHER CENTER DIN TARA 

KARCHER CENTER BUCURESTI – Soseaua Odăii nr. 439, sector 1 Bucuresti, telefon: 0372 245 418, 
email: kaerchercenter.bucuresti@kaercher.ro 

  

KARCHER CENTER BUCURESTI 1 – in incinta PARKLAKE Shopping Center – strada Liviu Rebreanu 
nr. 4, sector 3, Bucuresti, centrul comercial ParkLake, etaj 2,  telefon: 0374 430 915, email: 
kaerchercenter.bucuresti1@kaercher.ro 
  

KARCHER CENTER IASI – strada Silvestru nr. 26-36, Iasi, jud. Iasi, telefon: 0372 709 007, email : 
kaerchercenter.iasi@kaercher.ro 
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KARCHER CENTER METRO CLUJ – în incinta METRO – strada Avram Iancu nr. 488-490, Florești, Cluj, 
telefon:0372 909 013, email:kaerchercenter.cluj@kaercher.ro 
  

KARCHER CENTER TÂRGU MUREȘ – strada Principală nr. 800E, Cristești, jud. Mureș, telefon: 0372 
709 008, email kaerchercenter.tgmures@kaercher.ro 
  

KARCHER CENTER METRO BACĂU – în incinta METRO – DN2, Nicolae Bălcescu, Bacău, telefon: 
0372 909 014, email kaerchercenter.bacau@kaercher.ro 

 

 

 

 


