
REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA 

“GLETUIEȘTE CU KNAUF” 

 

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei promotionale 

1.1. – Organizatorul  campaniei promotionale “Gletuieste cu Knauf” (denumita in continuare 
„Campanie”) este KNAUF GIPS SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, Cladirea 
Afi Tech Park 1, etaj 1, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti 
sub nr. J40/27266/1993 si CUI RO5905299, (denumita in continuare “Organizatorul”). Campania se 
desfasoara conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) care 
este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor 
termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.   

1.2. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, in perioada 19 
mai – 31 iulie 2022, la sediul KNAUF GIPS SRL situat in Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29, 
Cladirea Afi Tech Park 1, etaj 1, sector 5, de luni pana joi intre orele 8:30 si 17:00, iar vineri intre orele 
8:30-14:30, precum si pe site-ul www.knauf.ro .  

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul 
de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile 
a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in 
acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/knaufromania si pe site-ul www.knauf.ro, iar Regulamentul modificat va fi disponibil 
si la sediul KNAUF GIPS SRL, conform punctului 1.2.  

 

2. Aria de desfasurare si durata Campaniei 

2.1 Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Campania se desfasoara in 
perioada 19 mai- 31 iulie 2022 si este activa in toata reteaua partenerilor contractuali Knauf Gips SRL, 
cu exceptia magazinelor de tip “Do it yourself”. 

 

3.   Conditii de participare la Campanie 

3. 1 Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice. Persoanele fizice sunt  
identificabile prin nume si prenume, au implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul/ resedinta in Romania si 
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, iar persoanele juridice sunt identificabile prin 
denumire, CUI, adresa. Atat persoanele fizice, cat si cele juridice sunt denumite in continuare 
“Participanti”. Participantii trebuie sa achizitioneze de la partenerii contractuali Knauf Gips SRL 
un palet complet Knauf HP Start (54 de saci). Alte tipuri de ambalaj sau/si produs nu participa in 
Campania promotionala. 

3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Knauf Gips SRL, partenerii contractuali Knauf Gips SRL si 
angajatii acestora.   

O persoana fizica sau juridica poate participa de mai multe ori la aceasta campanie.   

3.3. Daca sunt identificate persoane fizice sau juridice care au influentat sau care au facilitat castigarea 
de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul 
de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane. 



3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin 
incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor 
asemenea situatii. 

3.5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, 
Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant 
cu privire la aceasta decizie, respectiv printr-un mesaj transmis la adresa de email.  

4. Mecanismul campaniei 

4.1. In vederea participarii la campanie, persoanele care au achizitionat produsele participante descrise 
la art. 3.1., vor primi in mod gratuit 2 gletiere Knauf CADOU. Aceste gletiere sunt puse intr-o sacosa de 
panza si sunt pozitionate pe europaletul din lemn pe care stau sacii. Organizatorul nu raspunde pentru 
eventuale inlaturari ale celor 2 gletiere promotionale, ele sunt disponibile pe paletul complet sigilat cu 
folie de plastic integral prezenta peste toti sacii.   

4.2. Premiile campaniei promotionale sunt si se acorda astfel, dupa cum urmeaza: 

- la fiecare palet achizitionat de tipul Knauf HP Start se primesc 2 gletiere CADOU.  

 Premiile se ofera in limita stocurilor disponibile in cantitate maxima de 1300 buc. de gletiere per 
total campanie.  

 

5. Taxe si impozite 

 

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 
prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara in scopul cresterii vanzarilor la 
produsele participante in campanie.  

 

6. Limitele raspunderii organizatorului   

Organizatorul acestei campanii nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, in 
urmatoarele cazuri :  

6.1. Achizitiile efectuate dupa data de 31 iulie 2022.  

6.2. Eventuale inlaturari ale celor 2 gletiere promotionale, ele sunt disponibile pe paletul complet sigilat 
cu folie de plastic integral prezenta peste toti sacii.   

6.3. Situatiile in care participantii achizitioneaza in perioada campaniei produse Knauf Gips S.R.L. 
produse care nu sunt produse Knauf sau produse participante in campanie si doresc sa participe cu 
acestea;  

 

7. Forta majora  

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament.  



Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatoarul va fi exonerata de raspunderea privind 
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 
Organizatoarul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor 
existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.  

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente:  

1. orice incident de securitate care conduce la pierderea bazelor de date;  

2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si a emailurilor;  

3. erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;  

4. tentative de frauda ale mecanismului campaniei prin diverse mijloace;  

5. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate 
interzice sau modifica termenii acestuia.  

 

8. Litigii si fraude 

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestia vor incerca 
sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila. In masura in care acest lucru nu este posibil, litigiile 
vor fi solutionate de instantele de judecata competente. 

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.  

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.  

 

9. Incetarea campaniei   

Prezenta campanie poate inceta, chiar inainte de data de 31 iulie 2022, in cazul aparitiei unui eveniment 
ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat 
organizarea si desfasurarea campaniei  sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu 
mai este permisa de lege.  

De asemenea, campania promotionala poate inceta inainte de data de 31 iulie 2022 in cazul in care s-
au utilizat toate gletierele disponibile in campanie.  

 

12. Diverse  

Orice participant care doreste sa reclame fapte legate de desfasurarea campaniei este incurajat sa se 
adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame Organizatorului Knauf Gips 
SRL la sediul social din Bdul Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, RO 050881 Bucuresti 
sau la adresa de e-mail marketing-ro@knauf.com.  

 

Bucuresti, 19 Mai 2022 

Knauf Gips SRL 


