
 

          

 

 

 

 

 

Nr. Inreg.   37/04.03.2019 

 

REGULAMENT  

1 PLATESTI 2 PRIMESTI * 

 

1. Organizatorul campaniei  

1.1. Promoţia  “2 PRODUSE DE DAMA LA PRET DE 1” este organizată de SC NEO 
FASHION COMERCIAL SRL, cu sediul in  Brăila, Str. Dr. C. Hepites nr. 12, având cod fiscal 
Nr. RO24285606, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J09/706/2008. 

1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul 
regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi 
va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.  

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în 
prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu 
înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări. 

 

2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării. 

2.1. Campania promoţională poartă denumirea “2 PRODUSE DE DAMA LA PRET DE 
1”.  

2.2. Campania promoţională se desfăşoară în România, în perioada 04.03.2019 - 
31.03.2019 exclusiv in magazinul on-line. 

 

3. Produse participante la Campanie  

3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă articolele de dama prezente pe 
www.neofashion.ro din sectiunea “promotie”: 

- posibilitatea de a alege oricare doua articole de dama prezente pe site, platind 
doar contravaloarea celei cu pretul mai mare. 

 

 

 

 

http://www.neofashion.ro/


 

4. Dreptul şi condiţii de participare  

4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridică sau persoană fizică care 
a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii campaniei și care achiziţionează produsele în 
cadrul programului special indicat la art. 3.1, cu trimitere la anexele detaliate. 

 

5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale  

5.1. La achiziţionarea produselor conform art. 3.1., cumpărătorul poate alege oricare 
doua articole de dama de pe www.neofashion.ro, platind doar contravaloarea celei care are 
pretul mai mare (dintre cele doua articole alese de client). 

5.2. Pretul pe o singura bucata achizitionata nu se modifica, oferta fiind valabila doar 
pentru pachete de cate doua articole dama. 

5.3. Reducerea nu se cumulează cu alte promoţii sau reduceri. 

 

6. Mecanismul promoţiei 

6.1. O persoană poate achiziţiona mai multe produse care fac obiectul acestei promoţii 
dacă produsele îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament.  

6.2. Campania se desfășoară în limita stocului disponibil de produse. 

 

7. Litigii si fraude 

7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participant la campanie, acestea 
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

 

8. Regulamentul campaniei promotionale  

8.1. Regulamentul campaniei promoţionale este disponibil in mod gratuit pe 
www.neofashion.ro. 

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la 
următoarea adresă: S.C. NEO FASHION COMERCIAL S.R.L., Str. Dr. C. Hepites nr.12, 
Braila sau la adresa de email: office@neofashion.eu în atenţia Departamentului de 
Marketing în termen de maxim 2 zile de la producerea incidentului. 
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