
Regulament campanie “Black Friday 2014” 

Campania  promotionala  pentru  clientii SC  SOMPRODUCT  S.R.L 
 

Perioada  campaniei:  28 noiembrie  2014 – 01 decembrie 2014 
 
 
 
Art. 1 – Organizatorul 
Campania “Black Friday 2014”, este organizata de catre SC SOMPRODUCT SRL, cu sediul in Baia 
Mare, Str. Electrolizei, Nr. 60, Baia Mare, Maramures, inregistrata la registrul comertului cu nr. 
J24/2088/2008, CIF RO24781693. 
 
Campania se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti 
participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe 
parcursul derularii campaniei. 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite în prezentul regulament in 
perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste 
modificari. 
 
Art 2  – Dreptul de participare 
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, cu varsta de peste 18 ani, care 
achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada 28.11.2014 - 01.12.2014 de pe site-ul 
www.somproduct.ro. 
Persoanele juridice si fizice pot achizitiona mai multe produse. Nu exista o limitare asupra numarului de 
produse achizitionate. 
 
Art.3 – Perioada si locatia de desfasurare a campaniei 
Campania se desfasoara pe site-ul www.somproduct.ro, in perioada 28.11.2014 - 01.12.2014, in limita 
stocului disponibil. 
 
Art.4 -  Produse participante 
Produsele participante sunt cele semnalizate prin elementul grafic BlackFriday in limita stocului disponibil. 
 
 
 
 
Campania Black Friday 2014 va fi anuntata  prin afisarea unui element grafic  
, produsele participante la aceasta campanie vor fi insotite fie de acest element grafic.  
 
Produsele vor fi marcate special, fiecare produs va fi prezentat cu pretul initial si pretul din promotie. 
Produsele participante in promotie vor fi vizibile pe site fiind marcate special cu insemnul ”Black Friday”. 
Ofertele sunt disponibile in limita stocului disponibil. 
Promotia Black Friday nu se cumuleaza cu alte reduceri sau oricare alte vouchere primite anterior (ex: 
voucherul WELCOME 45,EXIT 10 sau orice alte vouchere de discount). 
Promotia Black Friday se acorda in cazul cardurilor bancare pentru cumparaturi cu plata in rate (Card 
Avantaj, Star BT, BRD Finance, Reiffeisen Bank, Garanti Bank, BCR, Alpha Bank). 
 
Art. 5 -  Livrarea Produselor 
Pentru saltelele aflate la promotie termenul de livrare este de pana la 10 zile lucratoare. Pentru restul 
produselor aflate in promotie (in afara de saltele) termenul de livrare este de pana la 4 saptamani. 
In cazuri de inundatii, drumuri inzapezite, greve, lipsa sau defectarea camioanelor, accidente sau alte 
situatii neprevazute independente de SOMPRODUCT, temenul de livrare a marfii poate fi prelungit. 
 
 
Art. 6 - Intreruperea , incetarea si modificarea campaniei 
Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului, respectiv la ora 23:59 in data de 01.12.2014. 
Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai 
confera dreptul clientilor de a participa la campanie. 



Organizatorul  isi  rezerva  dreptul  de  a  intrerupe  Campania  promotionala oricand  pe parcursul 
desfasurarii  acesteia,  cu  informarea  prealabila  a consumatorilor  prin mijloace  de  comunicare 
corespunzatoare  (afisare  pe  site,  etc). 
 
Art. 7 – Litigii 
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie, pe durata desfasurarii 
Campaniei si avand legatura cu Campania, se vor rezolva pe cale amiabila. 
In situatia in care partile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre solutionare instantelor 
judecatoresti competente. 
 
Art. 8 -  Alte reglementari 
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea 
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei 
aparute.  
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 
participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.  
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul 
www.somproduct.ro. 
 
Art. 9 – Limitarea raspunderii SC SOMPRODUCT SRL (raspunderea pentru continutul site-ului 
www.somproduct.ro) 
Somproduct nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau 
neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe site, care nu se datoreaza culpei sale. 
In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din 
cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea 
respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, 
daca produsul nu s-a livrat inca. 
Caracteristicile produselor prezentate pe site sunt preluate / puse la dispozitie de producatori si/ furnizori 
si Somproduct nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea acestor informatii. 
Preturile produselor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile 
prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata / in cazul in care nu se mentioneaza o 
perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile. Preturile afisate pe site nu sunt 
identice cu cele din magazinele Lumea Somnului, astfel ca pot aparea diferente intre pretul produsului 
afisat pe site si cel afisat in interiorul magazinelor Lumea Somnului. Toate produsele prezentate pe acest 
site sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil. In cazul epuizarii stocului reprezentantul Somproduct 
va oferi alternative prin prezentarea altor produse asemanatoare ca si aspect si specificatii tehnice cu 
produsul comandat al carui stoc s-a epuizat. 
Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini in orice 
mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului fara notificare prealabila de catre producatori. 
Somproduct isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site. 
Orice problema cauzata de produsele si / serviciile prezentate pe site se va solutiona pe cale amiabila in 
termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre UTILIZATOR. 
Somproduct nu raspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in 
cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. 
Somproduct nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului precum si pentru 
cele rezultand din imposibilitatea accesare anumitor link-uri publicate pe site. 
 
 
Art. 10 – Regulamentul campaniei promotionale 
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul: www.somproduct.ro pe 
toata perioada de desfasurare a campaniei. 
 
Orice contestatie avand ca obiect campania promotionala “Black Friday 2014” va fi depusa la adresa: SC 
SOMPRODUCT SRL, Str. Electrolizei, Nr. 60, Baia Mare, Maramures, sau trimisa pe mail la adresa 
clienti@somproduct.ro. 
 
 
SC SOMPRODUCT SRL 

http://www.somproduct.ro/
mailto:clienti@somproduct.ro

