
 

Organizator:                                                                                                                              
SC Finder Echipamente SRL                                                                                                    
Reprezentant legal                                                                                                                   
 

REGULAMENT Campanie “Promoție FINDER IDENTICOM4” 
 
Capitolul I - Descriere 
 
Art. 1  
Organizatorul Campaniei este S.C. "FINDER ECHIPAMENTE” S.R.L. cu sediul in str. Clujului, nr. 
75F, localitatea Turda, jud. Cluj, telefon 0264/403 888 , înmatriculată in Registrul comerțului din 
Cluj-Napoca sub nr. J12/71/13.01.2005, având contul nr. RO68BACX0000004536469000 la Banca 
Unicredit  Bank si codul fiscal nr RO17113233, reprezentată prin Director General Cătălin Bilba. 
 
Beneficiari ai Campaniei sunt: 

 Clienții care achizitioneaza produse FINDER din Campanie prin intermediul distribuitorilor 
oficiali FINDER. Lista distribuitorilor oficiali FINDER se gaseste pe site-ul www.finder.ro 
la sectiunea “De unde sa cumperi”. (https://www.findernet.com/ro/romania/de-unde-sa-cumperi) 

 
Prin “client” se intelege orice Societate Comerciala, Persoana Fizica Autorizata sau 
Persoana Fizica privata care achizitioneaza de la distribuitorii oficiali produse marca 
FINDER participante in Campanie in valoare de minim 1.000 LEI + TVA in perioada 
campaniei (28.09.2020-30.11.2020). 
 

Art. 2  
Denumirea oficiala a Campaniei este " Promoție FINDER IDENTICOM4 ".  
 
Produsele participante in Campanie: 

1. Relee de supraveghere      Seriile 70, 71, 72 
2. Relee Electronice SSR       Seria 77 
3. Relee de siguranta(Safety relay)     Seria 7S 
4. Relee de timp modulare si fisabile     Seriile 80, 81, 83, 84, 85, 88 
5. Contactoare Modulare si Relee Monostabile   Seria 22 
6. Surse de alimentare in comutatie     Seria 78 
7. Descarcatoare de protectie la supratensiuni tranzitorii  Seria 7P 
8. Ventilatoare filtrante pentru tablouri    Seria 7F 
9. Rezistente de incalzire(Anticondens)     Seria 7H 
10. Termostate si Termohigrostate pentru tablouri   Seria 7T 
11. Sisteme de iluminat pentru tablouri     Seria 7L 

 
Art. 3  
Campania are ca scop promovarea brandului FINDER si stimularea vanzarilor cu respectarea 
legislatiei in vigoare. 
 
Art. 4  
Campania se desfasoara in perioada  28.09.2020 – 30.11.2020 sau pana la epuizarea premiilor . 
Numarul de premii este limitat. 
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Art. 5  
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toți participanții.  
 
Capitolul II - Conditii de participare 
 
Art. 6  
Vor fi considerati eligibili pentru Campanie Clientii DISTRIBUITORILOR oficiali care achizitioneaza 
produse FINDER din Campanie (mentionate la Art.2)  in valoare de minim 1.000LEI + TVA in 
perioada campaniei. 
 
Capitolul IV - Desfasurarea Campaniei Promotionale/Cadouri/Beneficiarii Cadoului 
 
Art. 7 
FINDER acordă Premiu un Set Surubelnita cu clichet (tubulare + biti) clientilor 
DISTRIBUITORILOR oficiali care achizitioneaza produse FINDER din Campanie(mentionate la 
Art.2)   in valoare de minim 1.000 LEI + TVA de la DISTRIBUITORII Oficiali in perioada de 
desfasurare a campaniei (28.09.2020 – 30.11.2020). 
 
Pentru a intra in posesia premiului, clientul trebuie sa faca dovada achizitiilor de produse FINDER 
prin prezentare copie sau original bonuri fiscale / facturi fiscale pana la data de 30.11.2020. 
Premiul va fi inmanat cu proces verbal de catre reprezentantii FINDER sau va fi trimis prin curier 
rapid la adresa indicata de client. 
 
Dovada achizitiilor se va transmite impreuna cu datele de contact pe adresa de email: 
i.dascalescu@finder.ro  sau prin WhatsApp la nr. 0752 245 143 (Ionut Dascalescu) 

 
Art. 8 
Organizatorul campaniei este răspunzător dupa caz de plata taxelor sau obligațiilor financiare, 
conform prevederilor legale în vigoare. Prezenta campanie se desfășoara în scopul stimulării 
vânzărilor. 
 
Art. 9 
Eventualele neințelegeri apărute între organizator și participanții la campania promoțională, se 
vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
soluționate de instanțele judecătorești române competente. 
 
Art. 10 
Regulamentul campaniei promoționale este disponibil gratuit pe toată perioada de desfășurare a 
campaniei. 
Orice contestare având ca obiect campania ” Promoție FINDER IDENTICOM4 “ poate fi depusă la 
adresa SC Finder Echipamente SRL, Strada Clujului 75 F, Turda, Jud Cluj sau trimisă pe email la 
adresa: finder.ro@finder.ro . 
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