REGULAMENT
PRIVIND
ACORDAREA
DE
PREMII
CU
OCAZIA
MAGAZINULUI DEDEMAN CÂMPULUNG MOLDOVENESC

INAUGURĂRII

CAP. I - Organizarea promoţiei:
1.1. Organizatorul: SC DEDEMAN SRL având sediul social în Bacău, str. Alexei
Tolstoi, nr.8, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J04/2621/1992, cod
fiscal 2816464.
1.2. Pentru aducerea la cunoştinţa publicului, Regulamentul privind acordarea de
premii cu ocazia inaugurării magazinului Dedeman Câmpulung Moldovenesc este
disponibil în mod gratuit la Biroul Informaţii Clienţi şi casele de marcat, precum
şi pe site-ul www.dedeman.ro/ro/evenimente.html.
CAP. II - Durata şi locul de acordare a premiilor:
2.1. Premiile vor fi acordate în intervalul 17-31 decembrie 2021, în limita
stocului disponibil, la magazinul Dedeman Câmpulung Moldovenesc, Calea
Transilvaniei, nr. 180, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava.
CAP. III - Dreptul de participare
3.1. Premiile se acordă persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, rezidenţi
în România, care achiziţionează produse din magazinul Dedeman Câmpulung
Moldovenesc, în intervalul 17-31 decembrie 2021 şi care fac dovada
achiziţionării prin bon fiscal respectiv factură, după cum urmează :
- pentru cumpărături cu valoarea între 100 şi 499 lei (TVA inclus): o
singură Cană personalizată Dedeman;
- pentru cumpărături cu valoare de minimum 500 lei (TVA inclus): un
singur Covoraş intrare personalizat Dedeman.
3.2. Este interzisă participarea la concurs a angajaţilor, colaboratorilor sau
rudelor angajaţilor Dedeman.
3.3. Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului
regulament.
CAP. IV - Premiile
4.1. Premiul oferit la achiziţionarea de produse din magazinul Dedeman
Câmpulung Moldovenesc cu valoarea cuprinsă între 100 şi 499 lei (TVA inclus),
în baza bonului fiscal sau a facturii, constă într-o singură Cană personalizată
Dedeman, indiferent de valoarea cuprinsă între 100 şi 499 lei (TVA inclus).
4.2. Premiul oferit la achiziţionarea de produse din magazinul Dedeman
Câmpulung Moldovenesc în valoare minimă de 500 lei (TVA inclus), în baza
bonului fiscal sau a facturii, constă într-un singur Covoraş intrare personalizat
Dedeman, indiferent de valoarea care depăşeşte suma minimă de 500 lei (TVA
inclus).
4.3. Premiile vor fi oferite după achitarea cumpărăturilor la casele de marcat, în
baza bonului fiscal respectiv a facturii, în limita stocului disponibil.

