
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“1+1 Gratis” 
 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Organizatorul Campaniei “1+1 Gratis” (denumit in continuare „Campania”) este SC eVision SRL, cu 

sediul in Florești, Str. Florilor, nr. 9, judetul Cluj. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare 

„Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta 

publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania se va desfasura in perioada 29 Martie – 12 aprilie 2023 pe site-ul www.BestKids.ro, 

denumit in continuare „Site-ul”. Campania este organizata, si se va derula pe intreg teritoriul 

Romaniei. 

3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice si juridice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, 

rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile 

prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 

Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii 

implicate în această actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta 

campanie are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a 

prevederilor prezentului regulament. Prin participarea la campanie  se considera ca participantii si-

au dat consimtamantul pentru includerea datelor lor personale în baza de date de consumatori a 

www.BestKids.ro. Drept de participare au toti concurentii care respecta prezentul Regulament. 

 



4. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIE 

 

4.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Campanie, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ: 

 Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii 3 de mai sus; 

 Inscrierea se va face exclusiv pe durata Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus; 

 Participanti la campanie sunt toti clientii care plaseaza o comanda, care sa includa minim 2 produse 

Bino, in perioada: 29 Martie – 12 aprilie 2023, indiferent de valoare.  Pentru ca premiul sa fie valid 

comanda trebuie sa fie finalizata si achitata.  

 După 30 de zile de la plasarea comenzii, daca statusul acesteia ramane finalizat, respectiv produsele 

nu au fost returnate sau comanda anulata,  participantul va primi pe adresa de e-mail introdusa in 

comanda, un voucher aferent produsului (produselor) Bino cu valoarea cea mai mica. 

Exemplu: la achizitionarea a 2 produse Bino se va genera un voucher pentru produsul Bino cu cea 

mai mica valoare; la achizitionarea a 5 produse Bino se va genera un voucher cu valoarea insumata 

a 2 produse Bino cu valoarea cea mai mica. 

 Pe comanda pot fi adaugate orice alte produse, indiferent de marca, insa doar produsele marca Bino 

intra in campanie. 

 

4.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Campanie comenzile  ce includ minim 2 produse Bino, 

plasate pana la data de 12.04.2023 ora 23.59. Dupa aceasta data inscrierile nu se vor lua in 

considerare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere care nu respecta 

prevederile prezentului Regulament Oficial. 

4.3. Toti participantii care respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate  vor fi eligibili 

pentru primirea voucherului. 
 

5. NOTIFICAREA PARTICIPANTILOR 

Fiecare comanda finalizata cu minim 2 produse Bino va primi unul din voucherele mentionate in 

ordinea plasarii comenzilor. Dupa primirea pe e-mail, voucherele pot fi folosite in decurs de 3 luni. 

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, 

organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza 

dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.  

6. INCETAREA CAMPANIEI 



Prezenta campanie va inceta de drept la data de 12 aprilie 2023, ora 24.00 si poate inceta inainte de 

termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila 

derularea. 

Campania va putea fi întrerupta doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a 

Organizatorului. 

7. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe web la adresa: www.BestKids.ro. Prin 

participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. 

Orice modificari ale prezentului regulament vor fi comunicate pe site. 

 


