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REGULAMENT CAMPANIE PROMOȚIONALĂ  „ Boiler Ariston Lydos Wi-Fi de 80 litri„ – 

Martie 2023 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1. Organizatorul acestei vânzări cu preț redus este SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu 

sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, parter parțial, et.1, 2 și 3, sector 1, înregistrată 

la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8974/2011, cod de înregistrare fiscală 

RO28909028, cont bancar RO64INGB0001008197998910 deschis la Banca ING – Sucursala București, 

capital social subscris și vărsat 62.873.860 lei, reprezentată de dl. Darius Dumitru Meșca în calitate de 

Director General, numită în cele ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Vânzarea cu preț redus se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în 

continuare “Regulament de vânzare cu preț redus” care este obligatoriu pentru toți participanții. 

1.3. Regulamentul de vânzare cu preț redus este disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe durata 

promoției, prin publicarea acestuia pe site-ul www.electricafurnizare.ro/regulamente-campanii/. 

1.4.Prin simpla participare la promoție, participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului 

Regulament de vânzare cu preț redus potrivit celor menționate în cuprinsul său. 

1.5.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament de vânzare cu preț 

redus pe durata desfășurării promoției, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după 

publicarea acestora prealabilă, pe site-ul mai sus menționat. 

1.6.Vânzarea cu preț redus va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând pe parcursul perioadei de 

desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră/ stări de urgență sau în cazul modificării 

Regulamentului de vânzare cu preț redus. 

SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE 

2.1.Vânzarea cu preț redus se va desfășura la nivel național, în perioada 01-Martie-2023 – 31-Martie-2023 

(denumită în continuare “Perioada vânzării cu preț redus”), cu respectarea dispozițiilor prezentului 

Regulament de vânzare cu preț redus. 

2.2. Vânzarea cu preț redus va începe la data de 01-Mart-2023, ora 00:00 și va înceta la data de 31-Mart-

2023, ora 23:59 (inclusiv). 

2.3. Vânzarea cu preț redus este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament de vânzare cu preț redus, care este obligatoriu pentru toți participanții   

și pentru toate entitățile implicate în desfășurarea promoției. 

2.4. Vânzarea cu preț redus este organizată și se desfășoară în mediul online (pe site-ul 

www.electricafurnizare.ro), în punctele comerciale ale Electrica Furnizare S.A. și prin telesales, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament de vânzare cu preț redus. 

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La această promoție pot participa toți clienții / titulari ai unui contract de furnizare energie electrică sau 

gaze naturale ai Electrica Furnizare S.A., sau care încheie un astfel de contract cu aceasta pe perioada 

desfășurării promoției, persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii promoției, 

care achiziționează produsul/produsele participant(e) în perioada vânzării cu preț redus. 

3.2. Participarea la promoție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui 

Regulament de vânzare cu preț redus. 

http://www.electricafurnizare.ro/regulamente-campanii/
http://www.electricafurnizare.ro/
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SECȚIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOȚIE 

Produsele participante la promoție sunt, în limita cantităților disponibile în stoc, prezentate în următorul 

tabel, fiind comercializate de către Electrica Furnizare S.A. și denumite “Produse participante”. 

 
 

Denumire produs 

 

Model 

 

Preț de referință 

- lei cu tva -  

 

Preț de vânzare promoțional 

- lei cu tva - 

Boiler Ariston Lydos Wi-Fi de 
80 litri 

BLRLYDOSWIFI80 1.584 1.500 lei 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII PROMOȚIEI 

5.1.În perioada desfășurării promoției, clienții vor putea achiziționa, în limita stocului disponibil, unul sau 

mai multe dintre produsul/produsele participante, comercializate de către Electrica Furnizare SA. 

5.2.Prețul produsului/produselor participant(e) va fi, pe toată perioada desfășurării promoției, redus cu suma 

de 84 lei (reprezentând o scădere a ratei lunare cu 7 lei, pentru achizițiile eșalonate pe 12 luni) față de 

prețul de referință avut anterior. 

SECȚIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

6.1.Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promoții. 

6.2.Organizatorul are dreptul de a invalida orice cumpărător care nu respectă regulile promoției sau în 

privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa acesteia. 

6.3.Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice care pot conduce la întreruperea 

funcționării canalului de achiziție a produsului/produselor cu preț redus. 

6.4.Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de 

internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care 

pot periclita achizițiile în perioada de desfășurare a promoției. 

6.5.Organizatorul este exonerat de orice răspundere ce decurge din acordarea reducerii, precum și de plata 

oricăror daune sau alte pretenții de orice natură legate de reducerile acordate în perioada desfășurării 

promoției. 

SECȚIUNEA 7. ANGAJAMENTE ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

7.1. Prin participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament și sunt de acord ca datele lor cu caracter personal puse la dispoziția Organizatorului la 

momentul participării să intre în baza de date a Electrica Furnizare S.A., să fie prelucrate și utilizate de 

Organizator (personal ori prin împuternicit) conform prevederilor prezentei secțiuni. 

7.2.Datele personale prelucrate în cadrul Campaniei vor fi: datele din actul de identitate (cum sunt numele, 

prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul actului de identitate, CNP); datele din acte de 

proprietate; numărul de telefon; adresa de e-mail; adresa de corespondență; adresa locului de consum; 

codul de client; numărul și data încheierii contractului; numărul locului de consum; semnătura; datele 

privind consumul de energie electrică/gaze naturale (efectiv și prognozat); codul locului de consum; 

numărul și seria facturii; data emiterii, data scadenței facturii și perioada de facturare; numărul intern de 

factură, simbolul intern și codul de bare factură; produsele și serviciile facturate; cantitatea de produse 

și servicii facturate; consumul mediu zilnic; periodicitatea citire index; tipul contorului, nivelul tensiunii, 

seria contorului; constanta contorului; cantitatea consumată; situația soldului, total factură, sold curent; 

alte date incluse în factura de energie electrică/gaze naturale; numele utilizator în contul MyElectrica; 

datele privind vechimea în muncă pentru persoanele care beneficiază de anumite drepturi conform 

reglementărilor specifice.  

7.3. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Organizator și sunt comunicate numai 
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partenerilor contractuali din România, în scopul menționat în prezentul Regulament. 

7.4.Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal comunicate Organizatorului sunt: derularea 

contractului de achiziție a produselor aflate în promoție, participarea la vânzarea promoțională, livrarea 

produselor, acordarea garanției.  

7.5.Datele colectate în scopurile menționate anterior vor fi stocate numai atâta timp cât este necesar pentru 

desfășurarea promoției și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Organizatorului. 

7.6.Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul General privind protecția datelor" sau "RGPD") și a 

oricăror altor reglementări legale aplicabile în materie, participanții beneficiază de o serie de drepturi, 

după cum urmează: 

 Dreptul de a obține din partea Organizatorului/împuterniciților acesteia/altor operatori de date cu 

caracter personal, o confirmare că aceștia prelucrează sau nu datele personale - obligație îndeplinită 

de către Organizator, prin prezenta informare; 

 Dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter 

personal ce fac obiectul prelucrării; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter 

personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se 

preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, 

criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă - obligație îndeplinită de către Organizator, prin 

prezenta informare; 

 Dreptul de a solicita Organizatorului/împuterniciților acesteia/altor operatori de date cu caracter 

personal, rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal 

(cu excepția stocării), în situația în care prelucrarea în continuare a acestor date nu este impusă 

operatorului de date cu caracter personal prin prevederi legale imperative; 

 Dreptul de a se opune prelucrării, asumându-și consecințele decurgând din aceasta; 

 Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere; 

 Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, în măsura în care datele cu caracter personal 

nu mai sunt necesare pentru scopurile legitime pentru care au fost colectate, acestea au fost prelucrate 

ilegal sau au fost prelucrate în baza consimțământului expres, iar prelucrarea nu este/nu mai este 

necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare, respectarea unor obligații 

legale ale Organizatorului/împuterniciților acesteia/alte operatori de date cu caracter personal sau 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

 Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la 

portabilitatea datelor”; 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea 

de profiluri; 

 Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date 

în temeiul consimțământului expres și nu în baza unor obligații legale sau contractuale ale 

operatorilor de date cu caracter personal (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 

2016/679). 

7.7.În situația în care se solicită ștergerea datelor sau participantul își retrage consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, în scopurile și modalitățile precizate în 

prezentul Regulament, acesta va pierde automat calitatea de participant nemaiputând beneficia de 

avantajele acestuia.  

7.8.De asemenea, participanților/persoanelor cărora le sunt prelucrate datele cu caracter personal le este 

recunoscut dreptul de a se adresa justiției. 

7.9.Datele personale ale participanților care vor beneficia de vânzarea promoțională în limita stocului 

disponibil vor rămâne în contabilitatea firmei, conform legislației fiscale în vigoare. 

7.10. De asemenea, fiecare cumpărător de produs(e) cu preț redus participant(e) la promoție își poate 

exprima acordul pentru a participa la activități ulterioare de marketing direct, bifând căsuța de acord 
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prin care confirmă acordul expres și neechivoc distinct pentru procesarea datelor sale personale de către 

ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, parter 

parțial, et.1, 2 și 3, sect. 1, direct sau prin persoane împuternicite în activități de marketing direct ulterior. 

7.11. Fiecare participant declară că a luat la cunoștință că își poate exercita în mod gratuit dreptul de 

informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării 

datelor, de a obiecta, la portabilitatea datelor, la retragerea consimțământului, printr-o cerere scrisă, 

datată și semnată, trimisă la ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. 

Ștefan cel Mare nr. 1A , parter parțial, et.1, 2 si 3, sector 1 sau printr-un e-mail la adresa 

clienti@electricafurnizare.ro. 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA PROMOȚIEI. FORȚĂ MAJORĂ 

8.1. Vânzarea cu preț redus poate înceta înainte de termen în cazul în care se constată epuizarea stocului 

de produse, intervine un eveniment ce reprezintă forță majoră – așa cum este acesta reglementat de legislația 

română în vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua această promoție din 

motive independente de voința sa, sau dacă Organizatorul dorește acest lucru. 

8.2. Pentru scopul acestui Regulament de vânzare cu preț redus, Forța Majoră înseamnă orice eveniment 

care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta 

din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin acest Regulament. În categoria acestor 

evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, 

alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii 

Regulamentului de vânzare cu preț redus. 

8.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de 

voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea promoției, 

Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care 

această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, dacă 

invocă forța majoră, este obligat sa comunice participanților la promoție pe pagina proprie de Internet, în 

termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia. 

8.4. Organizatorul promoției își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de vânzare cu preț 

redus sau condițiile promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului în același mod ca 

prezentul Regulament de vânzare cu preț redus. 

SECȚIUNEA 9. LITIGII 

9.1.În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la promoție cu privire la orice aspect legat 

de desfășurarea acesteia, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.  

9.2.Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul 

spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.  

9.3.Eventualele reclamații legate de derularea promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen 

de maxim 5 (cinci) zile de la data încheierii acesteia. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va 

mai lua in considerare nicio reclamație. 

SECȚIUNEA 10. DISPOZIȚII FINALE 

10.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile art.16, art.32 și art.33 din Ordonanța 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață republicată și cu 

prevederile legale în vigoare. 

10.2. Regulamentul campaniei de vânzare cu preț redus este întocmit și adus la cunoștința publicului în 

conformitate cu prevederile legale. 

10.3. Regulamentul de vânzare cu preț redus este disponibil gratuit oricărui solicitant la adresa 

www.electricafurnizare.ro/regulamente-campanii/  

10.4. Formularul de consimțământ privind protecția datelor cu caracter personal face parte din prezentul 

mailto:clienti@electricafurnizare.ro
https://www.electricafurnizare.ro/regulamente-campanii/
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Regulament de vânzare cu preț redus. 

10.5. Participanții la promoție se obligă să respecte termenii și condițiile Regulamentului de vânzare cu 

preț redus prezentate mai sus.  

10.6. Organizatorul nu este răspunzător pentru necunoașterea de către participanți a Regulamentului de 

vânzare cu preț redus și a modificărilor ulterioare, atât timp cât acestea sunt afișate la adresa 

www.electricafurnizare.ro/regulamente-campanii/. 

 

 

 

Organizator, 

ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

Prin reprezentant, 

MEȘCA DARIUS-DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 


