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REGULAMENTUL CAMPANIEI 
“Achizitioneaza A3 si castigi Smartphone-ul mult dorit” 

 
 
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  
Organizatorul campaniei “Achizitioneaza A3 si castigi Smartphone-ul mult dorit” (denumita in continuare 
“Campania”) este: Q’NET INTERNATIONAL S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul si adresa 
de corespondenta in Bucuresti, Str. Fecioarei, nr. 13, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului 
Bucuresti cu J40/7697/2011; RO 28672605, legal reprezentata prin dl. Marius Vladu in calitate de 
Administrator.  
 
2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE  
Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei si este promovata prin intermediul website-urilor 
www.qnet.ro si www.qnetshop.ro  si pe paginile companiei de Linkedin si Facebook, in perioada 
10.02.2020 – 10.04.2020.  
 
3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE  
La Campanie poate participa orice persoana care in calitate de profesionist  achizitioneaza in perioada 
10.02.2020 – 10.04.2020 imprimante  marca HP Inc. format A3, managed sau tranzactional, dintre 
modelele ce se regasesc in lista publicata pe: 
https://www.qnet.ro/DocumentePdf/HP_portofoliu_imprimante_A3_A4_contractual.pdf . 
 
4. MECANISMUL CAMPANIEI  
4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa aiba o achizitie (comanda 
plasata, facturata si achitata) in perioada Campaniei.  In functie de valoarea achizitiei si momentul 
plasarii si achitarii comenzii oferim bonus dupa cum urmeaza: 

A. Pentru orice achizitie de echipamente format A3 cu valoare totala de peste 10000 euro 
fara TVA fiecare, se ofera BONUS un Smartphone iPhone 11, 128GB; 

B. Pentru orice achizitie de echipamente format A3 cu valoare totala de peste 5000 euro 
fara TVA in cadrul unui contract de imprimare cu durata de 1 an, se ofera BONUS un 
Smartphone Samsung S10, 128GB; 

4.2. Daca vor fi mai multe comenzi plasate de acelasi participant, bonusul constand in una bucata 
Smartphone va fi oferit la fiecare comanda plasata care respecta conditiile de la punctul 4.1. Daca prima 
comanda plasata nu respecta conditiile de la punctul 4.1, se accepta si cumularea comenzilor in perioada 
campaniei si se va oferi BONUS dupa indeplinirea conditiilor de la punctul 4.1 sau 4.2 in caz de achizitii in 
mai multe tranzactii.   
4.3. Nu participa la Campanie comenzile facturate si anulate, intrucat conditia de participare la Campanie 
consta in comanda plasata, facturata si achitata. 
4.4. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor. 
 
 
5. DETALII PRIVIND BONUSUL  
5.1. Bonusurile vor fi oferite de catre Organizator.  
5.2. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru bonusul acordat, iar bonusul nu se 
poate inlocui cu alte bunuri sau beneficii.  
 
6. OFERIREA BONUSULUI  
6.1. Persoanele participante vor fi informate imediat dupa plasarea comenzii daca au fost indeplinite 
conditiile de la punctul 4 si daca vor primi bonusul. Participantii calificati vor primi bonusul in termen de 
maxim 4 (patru) zile lucratoare de la data confirmarii platii comenzii facturate.  
6.2. Participa la campanie doar persoanele care indeplinesc conditiile de eligibilitate. 
6.3. Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon participantii, folosind datele de contact furnizate de 
catre acestia in momentul plasarii comenzii. 
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Daca, din motive independente de vointa Organizatorului, participantii refuza primirea bonusului verbal si 
in scris, bonusul refuzat va ramane la Organizator.  
Pentru validare, Organizatorul va transmite persoanei un formular ce va trebui completat si semnat.  
6.4. Bonusul va fi expediat de catre Organizator sau ridicat de catre participant in baza unui proces verbal 
de predare-primire semnat intre cele doua parti. 
 
 
7. REGULAMENTUL CAMPANIEI  
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau 
participant), pe website-ul www.qnet.ro, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului din 
Bucuresti, Str. Fecioarei, nr. 13, sector 2.  
 
 
8. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT  
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si 
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale 
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.  
 
9. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI  
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul 
in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si 
durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la 
cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore pe website-ul www.qnet.ro.  
 
10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE  
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate 
in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “Achizitioneaza A3 si castigi Smartphone-ul mult dorit” pe 
durata strict necesara derularii acesteia.  
Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 
libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 
stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se 
adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.  
Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor 
abilitate prin lege sa le primeasca.  
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:  
• Transmiterea unui e-mail la adresa: dpo@qnet.ro sau  
• Transmiterea solicitarii prin curier / Posta, la adresa Bucuresti, Str. Fecioarei, nr. 13, sector 2, in atentia 
Responsabilului cu protectia datelor.  
 
11. TEMEIUL LEGAL  
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile Codului Civil si ale Legii  129/2018 respectiv ale 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date.  
 
12. LITIGII  
12.1. In eventualitatea unei dispute privind acordarea bonusului, decizia comisiei desemnate de catre 
Organizator este definitiva.  
12.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.  
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12.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale 
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 
din Bucuresti.  
 
 
13. ALTE REGLEMENTARI  
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale 
conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale 
participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.  
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe 
website-ul www.qnet.ro si la adresa din Bucuresti, Str. Fecioarei, nr. 13, sector 2. 
 
  
Q’NET INTERNATIONAL SRL 
Prin Marius Vladu  
Administrator 


