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Regulament oficial – „Cumpără produse SOLENTIS și noi te 

premiem !” 
 

I. Organizator:  
 

1. Campania „Cumpără produse SOLENTIS și noi te premiem !” (denumită în cele ce urmează 
“Campania”) este organizată și desfășurată de ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L., cu sediul în 
Bragadiru, Șos. Alexandriei, nr. 76-78, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
sub nr. J23/823/2006, Cod Unic de Înregistrare fiscal RO 17412685, reprezentată legal de Dorin 
Crisoverghi, denumită în continuare “ORGANIZATOR”. 

 
2.  Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament 

de participare, denumit în continuare "REGULAMENT OFICIAL".  

 
3. Regulamentul Oficial se află la dispoziția oricărui participant la Campanie, pentru consultare, în 

toate punctele de lucru Elbi Electric & Lighting și pe site-ul www.elbielectric.ro  
 

II. Locul și perioada Campaniei:  
 

1. Campania se desfășoară la nivel național pe tot teritoriul României prin toate punctele de lucru 
ELBI ELECTRIC & LIGHTING:  

- Bragadiru, jud. Ilfov – Sos. Alexandriei nr.76-78 

- Afumați, jud. Ilfov – Sos. București - Urziceni nr.16, Expomarket DORALY, Pavilion P7 

- Glina, jud. Ilfov – Șos. de Centură, nr.316 

- Iași, jud. Iași - B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01 

- Timișoara, jud. Timiș - Calea Aradului nr. 48 

- Brașov, jud. Brașov - B-dul. 13 Decembrie nr. 94A, hala H10 

- Baia Mare, jud. Maramureș - Str. Vasile Lucaciu nr.162, (platforma IMMUM) 

- Constanța, jud. Constanța - Str. Aurel Vlaicu nr. 145 

- Cluj Napoca, jud. Cluj - Strada Campina nr. 41 

- Târgu Mureș, jud. Mureș – Str. Cutezanței, nr.25  

- Sibiu, jud. Sibiu – Calea Șurii Mici nr. 57 

- Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud – B-dul.Independenței, nr.67  

- Oradea, jud. Bihor - Piata Episcop Ignatie Darabant nr. 15  

- Timișoara, jud. Timiș - Calea Stan Vidrighin nr. 20 

- Ploiești, jud. Prahova - Strada Stefan cel Mare nr. 10 

- Pitești, jud. Argeș – DN65B, K105 

- Arad, jud. Arad – Calea Radnei nr.288A 

 

2.  Campania se desfășoară în perioada 16.05.2022 – 30.06.2022 . 
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III. Condiții de participare:  
 

1. Poate fi participant la Campanie orice persoană juridică, înregistrată legal pe teritoriul României. 
2. Participanții la Campanie vor achizitiona produsele care fac parte din Campanie, la prețurile și în 

condițiile comerciale stabilite conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între cele 
două părți.   

3. Participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului 
Regulament. 
 

IV. Modul de desfășurare a Campaniei:  
1. Produse  

 

Fac parte din campanie, toate produsele comercializate de organizator, conform listei: 

 

Cod 
produs Denumire produs 
EL0045814 SL_C IL APARENT_LED_24W_4000K_600MM_IP65_SL-4201.12013 
EL0045815 SL_C IL APARENT_LED_24W_4000K_1200MM_IP65_SL-4201.120131 
EL0045816 SL_C IL APARENT_LED_50W_4000K_1200MM_IP65_SL-4201.15213 
EL0045817 SL_C IL APARENT_LED_36W_4000K_IP65_1500MM_SL-4201.3613 
EL0045818 SL_C IL APARENT_LED_60W_4000K_1500MM_IP65_SL-4201.6013 
EL0067702 SL_PANEL LED_40W_4400LM_4000K_595X595MM_SERIA 4_SL-3105.31403 
EL0067703 SL_PANEL LED_40W_4400LM_4000K_295X1195MM_SERIA 4_SL-3105.32403 
EL0067704 SL_PANEL LED_30W_3300LM_4000K_295X595MM_SERIA 4_SL-3105.33403 
EL0067708 SL_DOWNLIGHT LED_10W_4000K_100LM/W_110X36MM_SL-3103.10 
EL0067709 SL_DOWNLIGHT LED_20W_4000K_100LM/W_140X38MM_SL-3103.20 
EL0067710 SL_DOWNLIGHT LED_30W_4000K_100LM/W_165X38MM_SL-3103.30 
EL0067711 SL_DOWNLIGHT LED_40W_4000K_100LM/W_215X41MM_SL-3103.40 
EL0067720 SL_HIGH BAY LED_100W_140LM/W_4000K_SERIA 4_IP66_SL-4103.4100 
EL0067721 SL_HIGH BAY LED_150W_140LM/W_4000K_SERIA 4_IP66_SL-4103.4150 
EL0067722 SL_HIGH BAY LED_200W_140LM/W_4000K_SERIA 4_IP66_SL-4103.4200 
EL0067723 SL_HIGH BAY LED_240W_140LM/W_4000K_SERIA 4_IP66_SL-4103.4250 
EL0067724 SL_BRACKET HIGH BAY_SERIA 4_100_150W_SL-4103.41015 
EL0067725 SL_BRACKET HIGH BAY_SERIA 4_200_250W_SL-4103.42025 
EL0067726 SL_SENZOR PT HIGH BAY LED_SERIA 4_SL-1111.012 
EL0067727 SL_KIT EMERGENTA_HIGH BAY SL_SERIA 4_100-200W_3H_20W_SL-4103.320 
EL0067745 SL_TELECOMANDA SENZOR HIGH BAY_SL-4103.0000 
EL0067937 SL_C IL APARENT_LED_20W_4000K_2300LM_600MM_NEW IP65_SL-4201.2020 
EL0067938 SL_C IL APARENT_LED_40W_4000K_4600LM_1200MM_NEW IP65_SL-4201.4040 
EL0067939 SL_C IL APARENT_LED_60W_4000K_6900LM_1500MM_NEW IP65_SL-4201.6060 
EL0068051 SL_APLICA LED_20W_90LM/W_4000K_IP66_IK10_SL-4201.0120 
EL0068148 SL_KIT EMERGENTA_HIGH BAY SL_SERIA 4_240W_3H_30W_SL-4103.330 
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2. Mecanismul campaniei:  
 

1. Textul campaniei:  
“Cumpără orice mix de produse SOLENTIS în valoare de de minim 6000 de lei, și noi îți facem 
cadou o surubelniță electrică 
În perioada  16 Mai - 30 Iunie 2022 ți-am pregătit o nouă promoție la corpurile de iluminat 
tehnice marca SOLENTIS. 
 
Cumperi orice mix de produse din gama de corpuri tehnice de iluminat marca SOLENTIS în 
valoare minimă de 6000 lei fără TVA pe toată perioada promoției și noi îți facem cadou o 
șurubelniță electrică cu acumulator, Stayer BL50C + set 44 biti + cutie de transport. ” 

 
 

2. Sunt înscriși automat în campanie toți clienții care în perioada de desfășurare a campaniei, 
achizitionează produsele care fac obiectul promoției conform paragrafului IV.1, în valoare de 
minim 6000 lei fără TVA / comandă. 

 
3. Premiile se vor distribui, după terminarea campaniei, în perioada 01.07.2022 – 31.07.2022 
 
4. Participanții care îndeplinesc condițiile de la paragraful IV alineatul 2.2, dar care la data finalizării 

campaniei au solduri restante, nu se vor califica în campanie. 
 

V. Acordarea premiului: 
 

1. Toate premiile se vor acorda după centralizarea datelor și validarea acestora. 
 

2. Livrarea premiilor se va face la adresa specificată de participant pe cheltuiala ELBI ELECTRIC & 
LIGHTING. 

 
3. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare datei livrării acestora, nu vor fi luate în 

considerare, ELBI ELECTRIC & LIGHTING fiind exonerat de orice răspundere cu privire la premii, 
după data acceptării acestora de către participanți. 

 
VI. Protecția datelor personale:  

 
1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu 

caracter personal pe întreaga durată a campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează 
să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să le utilizeze conform 
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.  

 
VII. Litigii: 

 
1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabilă.  
 

VIII. Încetarea Campaniei:  
 

1. Prezenta Campanie “„Cumpără produse SOLENTIS și noi te premiem !” poate înceta în cazul 
apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul 
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imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a continua prezenta 
Campanie.  

 

2. În cazul în care nu apar evenimente așa cum sunt prevăzute la la articolul VIII, paragraful 1. , 
Campania vă înceta automat la data de 30.06.2022, fără preaviz sau notificare prealabilă din 
partea organizatorului. 

 

3. După data terminării Campaniei, produsele participante la Campanie, conform articolului IV, 
paragraful 1. , nu mai reprezintă subiectul niciunei campanii sau acțiuni promoționale, decât dacă 
este specificat în mod explicit acest lucru de către organizator. ELBI ELECTRIC & LIGHTING nu 
își mai asumă nicio responsabilitate sau obligație cu nicio circumstanță care ar putea conduce 
participanții la concluzia continuării campaniei. 

 
 
ORGANIZATOR:  
ELBI ELECTRIC & LIGHTING S.R.L.  

 


