
Regulamentul campaniei "Black Friday 2017 - De sărbători 
bucură-te de o carte nouă și o cafea desăvârșită" 

Art. 1. Organizatorul Campaniei:  

Organizatorul campaniei “Black Friday 2017 - De sărbători bucură-te de o 
carte nouă și o cafea desăvârșită” este Pagina de Psihologie SRL, 
reprezentată de Paul Părăuan cu funcția de administrator. 

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care 
este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica prezentul regulament, dar nu înainte de a anunța publicul în 
prealabil, prin intermediul site-ului paginadepsihologie.ro.  

Art. 2. Durata și aria de desfășurare a Campaniei:  

Prezenta CAMPANIE se va desfășura în ziua de 17 noiembrie 2017 (de la ora 
0:00 la ora 23:59). Aria de desfășurare a CAMPANIEI este, exclusiv, teritoriul 
României.  

Art. 3. Drept de participare:  

La această CAMPANIE pot participa toate persoanele fizice rezidente în 
România, care au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii 
CAMPANIEI și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul 
regulament.  

Art 4. Mecanismul de desfășurare  

Pentru a participa la campania “ De sărbători bucură-te de o carte nouă și o 
cafea desăvârșită”, clienții Paginii de Psihologie trebuie să întrunească 
următoarele condiții: 

4.1 Să plaseze o comandă pe durata campaniei “ De sărbători bucură-te de o 
carte nouă și o cafea desăvârșită”, beneficiind de reducerile promoționale 
aferente campaniei pentru produsele din shopul online al Paginii de 
Psihologie și valabile pentru toți clienții. 

4.2 Să finalizeze o comandă cu valoarea totală de minimum 100 lei, pentru a 
fi incluși în tragerea la sorți care le oferă șansa de a câștiga un espressor de 
cafea Nescafé Dolce Gusto "Mini Me". 

4.3 Să participe de pe un singur cont de client pe toată durata campaniei. În 
cazul în care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca aparținând 
aceluiași cumpărător, acesta își rezervă dreptul de a anula participările 
clientului, respectiv de a nu include comenzile sale în lista destinată extragerii 
pentru acordarea espressorului de cafea Nescafé Dolce Gusto "Mini Me". 



4.4 Să recepționeze la prima livrare comanda pe care a plasat-o. Validarea 
clienților incluși în lista pentru extragerea care oferă șansa de a câștiga un 
espressor de cafea Nescafé Dolce Gusto "Mini Me" se va face după 
recepționarea comenzii de către client. În cazul unui refuz al comenzii de 
către client, curierul va returna comanda la Pagina de Psihologie, iar aceasta 
va fi anulată. 

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora  

In cadrul Campaniei “ De sărbători bucură-te de o carte nouă și o cafea 
desăvârșită” se vor acorda ca premiu 10 espressoare de cafea Nescafé Dolce 
Gusto "Mini Me": 

5.1 Câte un espressor de cafea Nescafé Dolce Gusto "Mini Me" pentru fiecare 
client care a fost validat (a întrunit toate condițiile articolului 4 din prezentul 
regulament) și al cărui nume a fost extras câștigător în urma tragerii la sorți.  

5.2 Valoarea totală a premiilor acordate este de 4212,6 lei. 

5.3 Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiului 
oferit în cadrul acestei campanii. 

5.4 Premiile vor fi livrate prin curier rapid, pe cheltuiala Paginii de Psihologie, 
în termen de o săptămână de la data extragerii. 

Art.6. Desemnarea Câștigătorilor  

6.1 Desemnarea câștigatorilor se va face prin tragere la sorti cu ajutorul site-
ului www.tragerilasorti.ro. Extragerea va avea loc în ziua de marți, 5 
decembrie 2017, la ora 13:00. Numele câștigătorilor vor fi afișate în aceeași 
zi, și pe site-ul www.paginadepsihologie.ro, în secțiunea Shop. 

6.2 Pentru extragerea câștigătorilor, se vor extrage 10 clienți care au fost 
validați, precum și 5 rezerve. 

6.3 Organizatorul are obligația de a anunța telefonic și/sau pe email 
câștigătorul în termen de 48 de ore de la data desemnării.  

6.4 În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul (nu a răspuns la e- 
mail sau telefon, refuză premiul sau nu respectă condițiile și termenele 
impuse de prezentul regulament etc.) în cele 48 de ore din momentul 
contactării, acesta este considerat câștigător nevalidat și va pierde orice drept 
asupra premiului câștigat. În vederea acordării premiului rămas nerevendicat 
se va apela la rezerve în ordinea rezultată în urma procesului de extragere.  

Art. 7. Litigii  

În cazul unor potențiale litigii apărute între organizator și participanții la 
Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă 



rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre 
soluționare instanțelor competente române.  

Art. 8. Regulamentul promoției  

Regulamentul promoției este disponibil gratuit oricărui participant pe site-ul 
Campaniei.  

Art. 9. Diverse  

9.1 Prin participarea la campania “ De sărbători bucură-te de o carte nouă și o 
cafea desăvârșită”, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 
regulament și sunt de acord ca numele câștigătorului să fie făcut public și 
folosit în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea 
Organizatorului.  

9.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei cereri, decizia 
Organizatorului este definitivă. 

9.3 În cazul în care un câștigător este o persoană pusă sub interdicție ori cu 
capacitate restrânsă de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia 
câștigului numai însoțit de reprezentantul său legal, iar acesta din urmă va 
semna o declarație prin care Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere 
decurgând din acordarea câștigului respectiv, precum și de plata oricăror 
daune sau alte pretenții de orice natură legate de prezenta campanie si 
premii.  

	


