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Regulament oficial – Campnia EATON xPole Home 

 
I. Organizator:  

 
1. Campania “EATON xPole Home” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată și 

desfășurată de ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L., cu sediul în Bragadiru, Șos.Alexandriei, nr. 76-
78, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/823/2006, Cod Unic de 
Înregistrare fiscal RO 17412685, reprezentată legal de Dorin Crisoverghi, denumită în continuare 
“ORGANIZATOR”. 

 
2.  Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament 

de participare, denumit în continuare "REGULAMENT OFICIAL".  
 

3. Regulamentul Oficial se află la dispoziția oricărui participant la Campanie, pentru consultare, în 
toate punctele de lucru Elbi Electric & Lighting și pe site-ul www.elbielectric.ro  

 
II. Locul și perioada Campaniei:  

 
1. Campania se desfășoară la nivel national pe tot teritoriul României prin toate punctele de lucru 

ELBI ELECTRIC & LIGHTING:  
- Bragadiru, jud. Ilfov – Sos. Alexandriei nr.76-78 

- Afumați, jud. Ilfov – Sos. București - Urziceni nr.16, Expomarket DORALY, Pavilion P7 

- Glina, jud. Ilfov – Șos. de Centură, nr.316 

- Iași, jud. Iași - B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01 

- Timișoara, jud. Timiș - Calea Aradului nr. 48 

- Brașov, jud. Brașov - B-dul. 13 Decembrie nr. 94A, hala H10 

- Baia Mare, jud. Maramureș - Str. Vasile Lucaciu nr.162, (platforma IMMUM) 

- Constanța, jud. Constanța - Str. Aurel Vlaicu nr. 145 

- Cluj Napoca, jud. Cluj - Strada Campina nr. 41 

- Târgu Mureș, jud. Mureș – Str. Cutezanței, nr.25  

- Sibiu, jud. Sibiu – B-dul. Alba Iulia, nr.14  

- Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud – B-dul.Independenței, nr.67  

- Oradea, jud. Bihor - Piata Episcop Ignatie Darabant nr. 15  

- Timișoara, jud. Timiș - Calea Stan Vidrighin nr. 20 

- Ploiești, jud. Prahova - Strada Stefan cel Mare nr. 10 

 

2.  Campania se desfășoară în perioada 21.09.2020 – 23.11.2020 . 
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III. Condiții de participare:  

 
1. Poate fi participant la Campanie orice persoană juridică, înregistrată legal pe teritoriul României. 
2. Participanții la Campanie vor achizitiona produsele care fac parte din Campanie, la prețurile și în 

condițiile comerciale stabilite conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între cele 
două părți.   

3. Participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului 
Regulament. 
 

IV. Modul de desfășurare a Campaniei:  
 

1. Produsele participante la Campanie, sunt noile echipamente de protecție EATON xPole Home 
destinată aplicațiilor rezidențiale. Lista codurilor de produse participante la promoție se 
regăsesc în broșura de prezentare a Campaniei, atașată acestui regulament. Produele 
participante la campanie sunt disponibile în limita stocului existent. 

 
2. Mecanismul campaniei:  
 

2.1 Textul campaniei: “Achiziționează produse din gama xPole Home în valoare de 1500 lei fără 
TVA, și poti câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 5 telefoane mobile Apple iPhone 11. 
În plus, fiecare client va primi automat o vestă personalizată.” 
 

2.2 Participanții care la o singură comandă achiziționează de minim 1500 RON fără TVA, 
produsele participante la promoție, sunt înscriși automat în Campanie.  

 

2.3 Fiecare factură care îndeplinește condițiile de la punctul 2.2, este înscrisă în lista de facturi 
calificate la tragerea la sorți, prin numărul acesteia. 

 

2.4 După terminarea campaniei, se va desfasură tragerea la sorți în urmă căreia se vor extrage 
5 numere de facturi câstigătoare. Premiul pentru fiecare participant înscris pe factura 
câstigătoare, este un Apple iPhone 11. 

 

2.5 Tragerea la sorți se va difuza LIVE în data de 30.11.2020 pe pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/elbielectricro și pe canalul  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCN3hMGGsKDSt5dUypFYe8eg.  

 

2.6 Facturile participanților care la data tragerii la sorți au solduri restante, nu se vor mai califica 
în concurs. 

 

2.7 Pentru fiecare factură care conține produse participante la Campanie în valoare de minimum 
1500 RON fără TVA, participanții la campanie primesc o vestă personalizată.  

 

2.8 Vestele se vor acorda după terminarea campaniei, fara tragere la sorți pentru toate facturile 
care  îndeplinesc condițiile de la punctul 2.6 
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V. Acordarea premiului: 
 

1. Toate premiile se vor acorda după desfășurarea extragerii la sorți si validarea câștigătorilor.  
 

2. Livrarea premiilor se va face la adresa specificată de participant pe cheltuiala ELBI ELECTRIC & 
lLIGHTING. 

 

3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare datei livrării acestora, nu vor fi luate în 
considerare, ELBI ELECTRIC & LIGHTING fiind exonerat de orice răspundere cu privier la premii, 
după data acceptării acestora de către participanți. 

 
VI. Protecția datelor personale:  

 
1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu 

caracter personal pe întreaga durată a campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează 
să pastreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze conform 
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  

 
VII. Litigii: 

 
1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabilă.  
 

VIII. Încetarea Campaniei:  
 

1. Prezenta Campanie “EATON xPole Home ” poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce 
constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul imposibilității Organizatorului, 
din motive independente de voința sa de a continua prezenta Campanie.  

 

2. În cazul în care nu apar evenimente așa cum sunt prevăzute la la articolul VIII, paragraful 1. , 
Campania vă înceta automat la data de 14.11.2020, fără preaviz sau notificare prealabilă din 
partea organizatorului. 

 

3. După data terminării Campaniei, produsele participante la Campanie, conform articolului IV, 
paragraful 1. , nu mai reprezintă subiectul niciunei campanii sau acțiuni promoționale, decât dacă 
este specificat în mod explicit acest lucru de către organizator. ELBI ELECTRIC & LIGHTING nu 
își mai asumă nicio responsabilitate sau obligație cu nicio circumstanță care ar putea conduce 
participanții la concluzia continuării campaniei. 

 
 
ORGANIZATOR:  
ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.  

 


