REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
„Adeziv Gratuit la comenzi mai mari de 399 lei”
01 AUGUST 2022 - 31 AUGUST 2022

I.

ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul Campaniei „Adeziv Gratuit la comenzi mai mari de 399 lei” este ANM ANMA
COSMETICS SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Raul Dorna, Nr 4,
Bloc Z47, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9648/2016, Cod Unic de
Inregistrare: RO36321630, reprezentata legal de domnul Cezar Mihail Marin in calitate de Director
General.
II.
●

DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
II.1. Campania promoțională se desfășoară începand cu data de 01.08.2022, de la ora 00:00
până la 31.08.2022 ora 23:59 (online pe website-ul www.dluxromania.ro si în magazine în
timpul orarului de funcționare).

●

II.2. Campania promoțională poate înceta înainte de termenul final indicat la paragraful de
mai sus sau poate suferi modificări iar acest fapt va fi adus la cunoștință Participanților prin
afișarea informației sau Regulamentului modificat în cadrul punctelor de vânzare sau pe
website-ul www.dluxromania.ro cu cel puțin o zi sau chiar în perioada derulării campaniei.

III.

DREPTUL LA PARTICIPARE

III.1. Are drept de participare orice persoana fizica si/sau juridica, cu domiciliul sau resedinta,
respectiv sediul in Romania, detinator sau nu al unui card de fidelitate DLUX PRO CARD, care
achizitioneaza produse online pe website www.dluxromania.ro, in perioada mai sus mentionata in
limita stocului disponibil.
III.2. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei
persoane care nu respecta Regulamentul, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod
lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza,
ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.
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IV.

PRODUSE IMPLICATE IN CAMPANIE

IV.1. Produsele implicate in Campanie vor fi semnalizate pe pagina dedicata Campaniei pe website-ul
www.dluxromania.ro (categoria https://www.dluxromania.ro/adeziv-extensii-gene-fir-cu-fir) si conform
ANEXA 1 la acest Regulament.
IV.2. Toate ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil de pe website-ul www.dluxromania.ro.
V. MODUL DE DESFASURARE
V.1. In magazinele fizice, reducerile se vor aplica direct la casa de marcat.
V.2. Pe website-ul www.dluxromania.ro reducerea corespunzatoare este deja aplicata pe fiecare
produs produs participant la campanie.
V.3. Produsele implicate in Campanie vor beneficia de urmatorul mecanism de oferta:
- Orice persoana (fizica sau juridica) care achizitioneaza produse de pe site-ul
www.dluxromania.ro, in valoare de minim 399 lei, beneficiaza de un adeziv pentru extensii de
gene la 5 ml, gratuit.
- Organizatorul isi rezerva dreptul de a alege produsul oferit cadou (gratuit) conform ANEXA 1
la regulament.
V.4. Oferta nu se cumuleaza cu alte vouchere detinute de catre clienti/participanti indiferent de
modalitatea in care au fost obtinute (online) si indiferent de scopul in care au fost emise.
V.5. Oferta nu se cumuleaza cu alte campanii aflate in desfasurare, iar aceasta regula se aplica
oricarei persoane fizice si/sau juridice, cu domiciliul sau resedinta, respectiv sediul in Romania,
detinator sau nu al unui card de fidelitate DLUX PRO CARD.
VI. CONDITII DE RETUR
VI.1. Returnarea produselor achizitionate se va realiza respectand conditiile de retur valabile pe
website-ul www.dluxromania.ro
VI.2. Nu se acorda contravaloarea in bani a produslui oferit gratuit.
VII. LIMITAREA RASPUNDERII
VII.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la
inscrierea la Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care
doreste sa se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern
datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea la eveniment in
perioada de desfasurare a acestuia
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VIII. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
VIII.1. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, putand fi consultat in incinta
magazinului DLUX si pe site-ul www.dluxromania.ro.

Aprobat,
Director General ANM ANMA COSMETICS SRL,
Cezar Mihail Marin
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ANEXA 1
Regulament Campanie „Adeziv Gratuit la comenzi mai mari de 399 lei”
NR. CRT

DENUMIRE PRODUS

1

ADEZIV BLACK PRO S 5ML

2

ADEZIV PRIME HERA 5ML

3

ADEZIV PRIME ZEUS 5ML

4

ADEZIV PRIME NICE 5ML

5

ADEZIV GOLD ULTRA+ 5ML

6

ADEZIV PLATINUM NO.7 5ML

7

ADEZIV PURITY ALPHA 5ML

8

ADEZIV PURITY ALPHA CLEAR 5ML

9

ADEZIV PURITY CRIMSON BROWN 5ML

10

ADEZIV PURITY OMEGA 5ML

11

ADEZIV PURITY PINK 5ML

12

ADEZIV SILVER LONG LASTING 5ML

13

ADEZIV SILVER ROYAL QUICK 5ML

14

ADEZIV SILVER SUPREME 5ML

