REGULAMENT CONCURS
„Oferă-i casei tale un strop de culoare”

Art. 1 Organizatorul concursului
Art. 1.1 Organizatorul concursului “Oferă-i casei tale un strop de culoare” (numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este
compania AKZO NOBEL COATINGS SRL, lider global în producția de lacuri și vopsele premium, cu sediul în Blvd. Regiei,
Nr. 6 D, Bl. 4, Parter, Sector 6, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J40/6375/2009, CIF RO 17957984.
Art. 1.2 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului concursului, potrivit
celor mentionate mai jos (denumit în continuare "Regulament").
Art. 1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii de desfăşurare ai concursului. Orice modificare va fi
anunţată pe site-urile companiei (www.sadolin.ro, www.dulux.ro si www.hammeriteroamania.ro).

Art. 2 Durata concursului
Art. 2.1 Concursul se desfasoară în perioada 02.09.2016 – 07.11.2016 (respectiv in zilele de vineri si sambata,
saptamanal).
Art. 2.2 Cei 4 câștigătorii ai Marelui Premiu – 4 biciclete Pegas ‘Albastru Cobalt’ oferite in cadrul unui parteneriat de
ctre Atelierele Pegas SRL - vor fi desemnați in urma tragerii la sorți, organizata in data de 7 Nov’16 la ora 15:00, după
validarea cupoanelor (date complete inscrise: nume/prenume, email, telefon).
Art. 2.3 Cei 4 câştigători vor fi anunţaţi în data de 07.11.2016 pe site-urile companiei AKZO NOBEL COATINGS SRL
(www.sadolin.ro, www.dulux.ro si www.hammeriteroamania.ro) și telefonic.

Art. 3 Dreptul la participare
Art. 3.1 Concursul este dedicat oricărei persoane fizice cu rezidenţa în România, cu vârsta peste 16 ani, cu sau fără
studii ori experiență în domeniu, care achiziționează orice produs Akzo Nobel din magazinele Dedeman, indiferent de
valoare, completează talonul de participare și îl aduc la standul Akzo Nobel din incinta magazinului Dedeman în
fiecare weekend de promoție (2.09.2016-3.09.2016, 9.09.2016-10.09.2016, 16.09.2016-17.09.2016, 23.09.201624.09.2016,

30.09.2016-01.10.2016,

07.10.2016-08.10.2016,

14.10.2016-15.10.2016,

21.10.2016-22.10.2016,

28.10.2016-29.10.2016 și 04.11.2016-05.11.2016). Angajaţii Akzo Nobel nu pot participa la acest concurs.
Art. 3.2 Concursul este organizat şi se desfăşoară doar în 4 magazine Dedeman din București (Dedeman Pallady,
Dedeman Giurgiului, Dedeman Valea Cascadelor și Dedeman Colentina).

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4.1 Participanţii la concurs au dreptul să se înscrie ori de cate ori cumpără un produs Akzo Nobel din magazin,
respectiv marcile Dulux, Sadolin, Hammerite și Supralux.
Art. 4.2 Înscrirea se face în mod individual prin completarea talonului prezent pe flyer și introducerea lui în urna
standului Akzo Nobel amplasat în incinta fiecărui magazin Dedeman din Bucuresti.
Art. 4.3 Participanții sunt obligaţi să respecte condițiile concursului – cumpărarea produsului/elor, prezentarea
bonului fiscal reprezentantilor companiei AKZO NOBEL COATINGS SRL, completarea talonului și introducerea acestuia
in urna.
Art. 4.4 Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a exclude din competiţie orice participant care nu respectă
una sau mai multe prevederi ale acestui Regulament.

Art. 5 Modul de desfășurare al concursului, înscrierea, extragerea şi premierea lucrărilor
Art. 5.1 Concursul constă în cumpărarea unui produs / a unor produse Akzo Nobel (Dulux, Sadolin, Hammerite și
Supralux) din magazinele Dedeman (Dedeman Pallady, Dedeman Giurgiului, Dedeman Valea Cascadelor și Dedeman
Colentina), completarea talonului de tombolă și aducerea lui la standul Akzo Nobel. Participanții vor primi garantat pe
loc un premiu, iar pe dată de 7.11.2016 patru dintre participanți pot câștiga marele premiu – o bicicletă Pega.s
Art. 5.2 Tragerea la sorți va fi făcută prin programul random.org după centralizarea tuturor taloanelor de participare
Art. 5.3 Desemnarea câștigătorilor va fi anunțată pe data de 7.11.2016. Câștigătorii pot opta între o bicicletă de
damă, una pentru copil sau bărbat.
Art. 5.4 Concurenții desemnați câștigători care nu pot fi contactați / nu isi revendica premiul în termen de o luna de
la afișarea reazultatelor, respectiv pana la 6 Dec’16, isi pierd drepturile asupra câștigului, urmând ca premiul să
ramana in proprietate AKZO NOBEL COATINGS SRL.

Art. 6 Dispoziții finale
Art. 6.1 Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi reprezintă
acceptul participanţilor privind respectarea acestuia.
Art. 6.2 Reprezentanţii companiei se obligă să asigure suport participanţilor pe toată perioada de desfăşurare a
campaniei (concursului) la adresa de e-mail office@akzonobel.com cu privire la Regulamentul de participare.

