
Regulament campanie promotionala 
“Preorder Samsung Galaxy Watch Active” 

 
 
 
1. Organizatorul Campaniei 
 
1.1. Organizatorul Campaniei promotionale „Preorder Galaxy Watch Active” (denumitӑ in 
continuare „Campania”) este ESTEP B2B S.R.L., cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Cpt. 
Alexandru Serbanescu, nr. 73, etaj 1, camera 2, Sector 1, inmatriculata in Registrul 
Comertului sub nr. J40/1214/2013, avand CUI RO31171787, cont 
RO91BTRLRONCRT0202874101, deschis la Banca Transilvania (denumitӑ in 
continuare ”Organizatorul”) ce actioneaza in numele si pe seama Samsung Electronics 
Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cladirea A, etaj 5, 
sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI RO22694272, 
(denumita in continuare ”Samsung”). 
 
1.2. Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este 
obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si 
acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit in 
continuare „Regulamentul”). 
 
2. Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei 
 
2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 08 martie - 
14 martie 2019 prin intermediul Magazinului online Samsung, site-ul web 
www.samsung.com/ro/ administrat de Samsung. 
 
2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei „Preorder Galaxy Watch Active” este 
detaliat la articolul 7 al prezentului Regulament. 
 
3. Regulamentul al Campaniei 
 
3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui 
solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe www.samsung.com/ro/ in format electronic, la 
sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la 
adresa Organizatorului din Mun. Bucuresti, str. Cpt. Alexandru Serbanescu, nr. 73, etaj 1, 
camera 2, Sector 1.  
3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul 
unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le 
pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu 
conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse 
in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul 
www.samsung.com/ro/, inainte ca acestea sa devina aplicabile. 
 



 
4. Produse participante la Campanie 
  
4.1. In aceasta Campanie participa produsele Galaxy Watch Active respectiv: 
SM-R500NZKAROM, SM-R500NZSAROM si SM-R500NZDAROM, comercializate de catre 
Samsung Electronics Romania S.R.L. (pe cutia produsului trebuie sa fie specificat Samsung 
Electronics Romania S.R.L.) prin intermediul Operatorului magazinului Samsung, 
Organizatorul Campaniei promotionale (denumite in continuare ”Produsele Participante”).  
 
5. Dreptul de participare 
5.1. La Campania promotionala poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 
18 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie sau orice persoana juridica, rezidenta in 
Romania care precomanda si achita, in perioada 8 martie 2019 - 14 martie 2019, unul dintre 
Produsele Participante. 
5.2. Nu pot participa la aceasta Campanie: 
- Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului, ai Samsung, precum si ai 
societatilor implicate in organizare si derularea acestei Campanii. 
- Membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, frati/surori, 
sot/sotie si afinii acestora pana la gradul III inclusiv). 
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui 
premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a 
urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 
5.4. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Preorder Galaxy Watch Active” trebuie 
sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine. 
5.5. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa 
de prezentul Regulament. 
 
6. Premiile Campaniei  
 
6.1. In cadrul acestei Campanii se vor acorda un numar maxim de 60 (saizeci) Premii, fiecare 
constand in cate un Samsung Wireless Charger EP-N6100TBEGWW. Valoarea bruta estimata 
a unui premiu este de 469 lei. 
6.2. Valoarea totala estimata premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 28.140 lei (taxe 
incluse). 
6.3. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei 
campanii sau schimbarea produselor oferite drept premii. 
6.4. In cazul in care, dupa incheierea Campaniei, numarul premiilor acordate va fi mai mic 
decat numarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. 
 
7. Mecanismul desfasurarii Campaniei 
 
7.1. In perioada 8 martie - 14 martie 2019, primii 60 de clientii care precomanda unul dintre 
Produsele participante la Campanie, comercializate prin intermediul Magazinului online 
Samsung, site-ul web www.samsung.com/ro/ vor putea castiga cate un incarcator wireless 
Samsung EP-N6100TBEGWW. 



7.2. Participantii la Campania promotionala pot primi un singur premiu pentru fiecare 
factura fiscala indiferent de numarul de Produsele participante la Campanie ce se regasesc 
pe aceasta. 
7.3. Precomenzile vor fi validate/confirmate de catre Organizator numai dupa achitarea 
integrala a produsului comandat.  
7.4. Premiile Campaniei vor fi acordate in ordinea cronologica a inscrierii in campanie, 
primilor 60 de participanti care au indeplinit cumulativ si corect toate conditiile de 
participare prevazute in prezentul Regulament.  
7.5. Produsele Produsele participante la Campanie, precomandate in perioada desfasurarii 
campaniei promotionale "Precomanda Samsung Galaxy Watch Active" vor fi livrate clientilor 
incepand cu data de 15 martie 2019. 
 
8. Intrarea in posesia premiilor  
 
8.1. Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin intermediul Organizatorului, astfel:  
- Prin livrare la adresa comunicata de participant prin curierat incepand cu data de 15 martie 
2019. 
- Premiile vor fi expediate impreuna cu Produsele Produsele participante la Campanie, 
precomandate in perioada desfasurarii campaniei promotionale "Precomanda Samsung 
Galaxy Watch Active" 
8.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu 
atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in 
responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care 
un Participant nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon 
incorecte / incomplete, datele declarate la participare nefiind corecte si complete. 
 
9. Taxe si impozite 
 
9.1. Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, 
pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal. Platitorul premiilor este 
Organizatorul Campaniei promotionale. Valoarea premiilor include impozitul pe premii care 
va fi calculat prin retinere la sursa, urmand a fi declarat si virat catre Bugetul de Stat de catre 
Platitorul premiilor. 
9.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte 
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.  
 
10. Limitarea raspunderii 
 
10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de 
frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 
campanii. 
10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, 
decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului si un reprezentant al 
Samsung, este definitiva. 
10.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile 
lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta 
data nu vor fi luate in considerare. 



10.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
- Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul 
Regulament. 
- Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie; premiul va fi acordat 
persoanei care isi declara datele de contact si face dovada validitatii datelor declarate. 
- Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca 
atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a 
unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui 
castigator. 
- Organizatorul nu va fi responsabila pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in 
posesia premiului castigat. 
- Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului utilizarii premiului nu 
vor fi luate in considere de catre Organizator. 
- Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce 
la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie sau disfunctionalitatii in 
procesul de inscriere in Campanie.  
- Ordinea receptionarii participarilor inscrise este reprezentata de data calendaristica si ora 
receptionarii acestora de catre Organizator.  
10.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta 
castigatorilor. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta 
regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de 
sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.  
10.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului 
castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de 
castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii. 
 
11. Prelucrarea datelor personale 
 
Prin inscrierea in Campania „Preorder Galaxy Watch Active”, Participantii sunt de acord si se 
obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament. 
 
12. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 
 
12.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea 
fondului de premiere, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este 
reglementata de legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a 
Organizatorului si/sau Samsung de a continua aceasta Campanie din motive independente 
de vointa sa, sau daca Organizatorul si/sau Samsung doreste acest lucru. Organizatorul nu 
este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna 
sau altele asemenea. 
12.2. Organizatorul Campaniei promotionale isi rezerva dreptul de a modifica prezentul 
regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in 
acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament). 
 
 
 



13. Legea aplicabila, Litigii 
 
13.1. Legea aplicabila este legea romana. 
13.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect 
legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta 
nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
13.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa 
Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a 
castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare 
nicio reclamatie. 
 
14. Clauze finale 
 
14.1. Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala „Preorder Galaxy Watch 
Active” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.  
14.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului Campaniei 
promotionale care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera 
necesara sau potrivita intereselor sale.   
14.3. Organizatorul Campaniei promotionale este indreptatit sa ia toate masurile necesare in 
caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta 
imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei. 
 


