
 
 
 
 

 

CAMPANIE PROMOȚIONALĂ DICOR LAND PENTRU HEDERELE OLIMAC 

 
Articolul 1. Organizatorul campaniei de reduceri 

Art.1.1. Campania promoțională este organizate de DICOR LAND SRL cu sediul în Braniștea, jud. 
Galați, Str. Galați nr. 95, DN 25, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/944/2011 
și cod unic de înregistrare nr. RO28881164. 

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament 
este finală și obligatorie pentru participanți. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public 
conform legislației aplicabile din România. 

Art.1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul 
regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța 
publicul despre aceste modificări. 

Articolul 2. Durata. Locul desfășurării. 

Art.2.1. Campania promotională se desfășoară în perioada 16 februarie – 31 decembrie 2021 în 
spațiul online, pe site-ul www.dicorland.ro și în rețele de social media deținute de Dicor Land;  

Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate în promoție este menționată la secțiunea 
“Regulament campanii reduceri” pentru ofertele curente vizibile în paginile site-ului 
www.dicorland.ro; reducerile se refera la perioada 16 februarie – 31 decembrie 2021. 

Articolul 3. Produse participante la campanie 

Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă comercializarea prin Dicor Land a minim 2 hedere marca 
Olimac și bonusarea cumpărătorului cu 10% din valoarea totală de achiziție în piese de schimb. 

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare 

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoana fizică sau juridică având domiciliul stabil 
în România sau Republica Moldova care a împlinit vârsta de 18 ani și care achizitionează cel puțin 
două hedere noi, marca Olimac în perioada de desfășurare a campaniei 16 februarie – 31 
decembrie 2021. 

Articolul 5. Modalitate identificare și cumpărare 



 
 
 
 

 

5.1. O persoană (fizică sau juridică) poate achiziționa cel puțin două hedere de recoltat, noi, 
indiferent de modelul acestora. La fiecare achiziție a cel puțin două hedere cumpărătorul va primi 
un discount de 10% din totalul sumei plătite pentru achiziție. Discount-ul se va acorda în piese de 
schimb marca Olimac. Discount-ul este valabil timp de 6 luni de la data emiterii de către Dicor 
Land! 

5.2. Condițiile de transport și livrare se vor aplica conform prevederilor descrise în "Termeni și 
condiții" și "Informații livrare". 

Articolul 6. Limitarea Răspunderii 

Organizatorul Campaniei nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la următoarele: 

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară 
Campaniile. 

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanii care, prin 
comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniilor. 

Articolul 7. Taxe și impozite 

Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligațiilor financiare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimularii vânzărilor. 

Articolul 8. Litigii 

Eventualele neînțelegeri aparute între organizator și participanții la campania promoțională se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de 
instanțele judecătorești române competente. 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoționale 

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe campania promoțională sau de a modifica 
regulamentul și anexele acestuia, oricând pe parcursul desfașurării campaniei, cu informarea 
prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site). 

Articolul 10. Regulamentul promoției este afișat și disponibil pe site-ul www.dicorland.ro pe toată 
perioada de desfășurare a promoției. 


