REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “LANSARE PLATFORMĂ E-COMMERCE
www.halewood.shop”
ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
Organizatorul concursului pentru lansarea Halewood Wines & Spirits în mediul online (denumit în
conGnuare “Concurs”) este S.C HALEWOOD WINES S.R.L, cu sediul in PloiesG, Str. Gageni, nr. 92, jud.
Prahova, CUI nr. RO15716637, numar de ordine in registrul comertului J29/1476/2003, având cont nr.
RO31RZBR0000060013337141 deschis la Raiﬀeisen Bank PloieșG reprezentată prin Paul Murden în
calitate de Administrator.
ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul dedicat lansării plaformei e-commerce va ﬁ organizat şi se va desfăşura începând cu data
de 11.12.2017 până la 31.12.2017.
ART. 3. PARTICIPANŢII
La concurs parGcipă toate persoanele ﬁzice,cu vârsta peste 18 ani şi vor ﬁ validaţi în concurs prin
trimiterea unei pareri în legatură cu plaforma aﬂată în versiune beta. Feedback-ul direct se va trimite
prin e-mail la adresa: feedback@halewood.shop. Primele 100 de păreri vor ﬁ premiate cu un cod de
reducere de 20% la ﬁecare comandă plasată pe www.halewood.shop până pe data de 31 Decembrie
2017. Un concurent poate parGcipa o singură dată în ﬁecare concurs organizat. Părerile oferite de
concurenţi nu trebuie să conțină: cuvinte injurioase, cuvinte discriminatorii, conținut pornograﬁc,
conținut care promovează alte branduri sau conținut care aduce prejudicii imaginii Halewood Wines
& Spirits, organizatorului și a celorlalți colaboratori în desfășurarea concursului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descaliﬁca/exclude din concurs parGcipanții ale căror înscrieri
nu respectă condițiile menționate anterior.
ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La concurs are dreptul să parGcipe orice persoană ﬁzică, rezidentă în România, cu vârsta peste 18 ani,
care îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul regulament.
La acest concurs nu pot parGcipa: angajații organizatorului, angajați ai Halewood Wines & Spirits și
nici angajații celorlalți colaboratori în desfășurarea concursului, inclusiv rudele de gradul I ale
acestora. ParGciparea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a
prevederilor prezentului Regulament. Persoanele juridice nu au dreptul de a parGcipa la acest
concurs.

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE
Înscrierea în concurs este gratuită, iar o persoană se poate înscrie o singură dată la concurs.
Accesează noua plaforma e-commerce și oferă un feedback echipei Halewood Wines & Spirits pe
adresa de email: feedback@halewood.shop. Primele 100 de păreri vor ﬁ premiate cu un cod de

reducere de 20% la ﬁecare comandă plasată pe www.halewood.shop până pe data de 31 Decembrie
2017.
ART. 6. MECANISM DE PARTICIPARE
Concursul Halewood Wines & Spirits celebrează noua plaformă e-commerce şi are următorul
mecanism de parGcipare:
ParGcipanţii trebuie să aibă drept de parGcipare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus. Pentru
parGciparea la CONCURS parGcipanții trebuie să acceseze noua plaforma, aﬂata in versiune beta si
sa isi exprime opinia in scris printr-un e-mail la adresa: feedback@halewood.shop. Toate persoanele
care respectă condițiile Regulamentului și respecta cerințele de la art.6, în perioada 10.12.2017 –
31.12.2017 intră automat în concurs.
Concursul va avea un numar de 100 de câșGgători – se vor lua în considerare primele 100 de emailuri
trimise în intervalul 11.12.2017, ora 23:00 – 31.12.2017, ora 23:00 care întocmesc cerintele
prezentate la Art. 3 și 4.
ART. 7. PREMIILE CONCURSULUI
Primele 100 de păreri vor ﬁ premiate cu un cod de reducere de 20% la ﬁecare comandă plasata pe
www.halewood.shop trimise în intervalul 11.12.2017, ora 23:00 – 31.12.2017, ora 23:00 .
CâșGgătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu poate schimba valoarea acestuia cu alte
bunuri și nu poate solicita schimbarea condițiilor concursului. Premiul nu este transmisibil către alte
persoane.
ART. 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR
Desemnarea celor 100 de casGgatori se va face pe loc, imediat după trimiterea emailului. AcesGa vor
ﬁ contactaţi prin email pentru a primi codul de reducere in valoare de 20%. Sunt luate in considera
doar emailurile primite in în intervalul 11.12.2017, ora 23:00 – 31.12.2017, ora 23:00 pe adresa
feedback@halewood.shop.

Art. 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI
ParGciparea la acest concurs implică obligaGvitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Regulamentul de parGcipare va ﬁ aﬁşat pe site-ul www.halewood.shop pe toată durata concursului.
Accesarea Regulamentului este gratuită, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate ﬁ
obținut gratuit printr-o cerere scrisă adresată companiei S.C HALEWOOD WINES S.R.L la adresa de
email oﬃce@halewood.com.ro. Prin înscrierea la concurs, parGcipanții au luat la cunoșGnță de
conținutul prezentului Regulament și sunt de acord cu acesta.

ART.10 INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce consGtuie caz de forță majoră,
conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din moGve
independente de voința sa, de a conGnua prezentul Concurs.

Art. 11. DIVERSE

Prin înscrierea în Concurs, parGcipanții conﬁrmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi
exprimă acordul în privința acestora.
Prin înscrierea la concurs parGcipanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câşGga, numele acestora
să ﬁe făcute publice şi folosite în scopuri de promovare, fără alte obligații sau plăți.
Orice modiﬁcare a prezentului Regulament va ﬁ anunțată pe www.halewood.shop și va intra în
vigoare în momentul postării acesteia.
Eventualele contestații se vor trimite la sediul Organizatorului, în termen de 2 zile calendarisGce de
la data publicării câșGgătorului pe www.halewood.shop. Deciziile în vederea soluționării
contestațiilor vor ﬁ adoptate de către Organizator. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modiﬁca
prezentul Regulament fără o noGﬁcare prealabilă.
În cazul unor potențiale liGgii apărute între Organizator și parGcipanții la Concurs, acestea vor ﬁ
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea liGgiilor pe cale amiabilă, părțile
implicate vor înainta liGgiul spre soluționare instanțelor competente române din BucureșG, de la
sediul Organizatorului.
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