Regulamentul Campaniei
OFERTA SPECIALA LA TRAMENTELE DE ALBIRE PROFESIONALA DE VALENTINE’S DAY
Sectiunea 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI
1.1 Organizatorul Vanzarii cu prime „Oferta speciala: 1+1 Cadou la tratamentele de igienizare si -20%
reducere la implanturi” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este societatea DENT FIX PRO S.R.L.,
cu sediul in Romania, Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, parter, sector 2, Bucuresti, cod fiscal 22913372,
avand numarul de inregistrare J40/23292/2007, cont RO62BREL0002001170870100, deschis la Libra
Bank, reprezentata de Alexandrina Fulea, in calitate de Administrator.
1.2 Prezenta campanie publicitara este organizată în conformitate cu prevederile art. 48 si urmãtoarele din
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicata în
Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si reprezinta Vanzare cu prime, pentru promovarea serviciilor
oferite de către DENT FIX PRO SRL.
1.3 Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament
(„Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”).
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.
1.4 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada
concursului, pe site-ul www.dentfix.ro, precum si în toată rețeaua de clinici a Organizatorului de pe teritoriul
României.
Sectiunea 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoană fizică.
2.2 Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament.
2.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în
vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.dentfix.ro.
Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
3.1 Campania se desfaşoară începând cu data de 5 februarie 2019, ora 09:00 (inclusiv) şi până la 28
februarie 2019, ora 20:00 (inclusiv) în reteaua IVORY DENTFIX din Bucuresti, sos Barbu Vacarescu
301-311, parter, sector 1 si str Ciprian Porumbescu nr 7, sector 1.
Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1 Orice persoană fizica ce isi face programare la Clinicile IVORY din Bucuresti in perioada 5.0228.02.2019 si achizitioneaza doua tratamente de albire profesionala in valoare de 1000 lei fiecare,
plateste un total de 1.200 lei pentru pachetul de 2 tratamente, in loc de 2.000 lei. Astfel beneficiaza de
o reducere in valoare de 800 lei. Tratamentele se vor realiza in perioada 5.02-28.02.2019. Beneficiaza in
mod obligatoriu de pachetul promotional 2 pacienti, fiecaruia urmand sa i se aplice cate un singur tratament
de albire profesionala.
4.2 . Orice persoană fizica ce isi face programare la Clinicile IVORY din Bucuresti in perioada 5.0228.02.2019 si achizitioneaza un pachet promotional format dintr-o consultatie + tratament de
igienizare + albire profesionala, planificat in perioada 5.02-28.02.2019, plateste 1.300 lei, primind astfel
consultatia cadou.
4.3 Simpla participare la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata
de catre orice Participant a prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.
Sectiunea 5. FORŢA MAJORĂ
5.1 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
acest regulament. 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 işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui
regulament.
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