
 

 

Nr.Iesire 301/10.05.2022 
Regulament campanie promoțională 

“Masini de tuns iarba”  
Mai 2022 

  
Art 1 

Organizatorul şi Regulamentul campaniei   

 

(1)  Campania promoțională este organizată şi desfăşurată de către S.C. ARABESQUE S.R.L., o societate 

comercială română, cu sediul social în mun. Galati, str. Timisului nr. 1, înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. 

J17/666/1994, având C.U.I. 5340801 reprezentată, în conformitate cu atribuţiunile statutare ale acestuia, de d-nul 

Norocel Stan în calitate de Director Juridic  şi de d-nul Cristian Matei în calitate de Director Departament denumită în 

continuare „Organizatorul”.  

(2)  Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Campaniei 

(denumit în continuare „Regulamentul”). 

(3)  Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate prin afişarea, în permanenţă pe 

durata Campaniei, la reprezentantii de vanzari. 

(4)  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmând ca aceste modificări să 

intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestora in magazin sau pe site-ul mathaus.ro. 

 (5)   Prezentul regulament a fost promovat in vederea stimularii vanzarii conform politicii de marketing a 

societatii 

Art. 2 

Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei 

 

(1)  Campania este organizată şi se desfăşoară în cadrul magazinului online MATHAUS.ro și în magazinele 

fizice și se adresează tuturor clienților societății atât persoane fizice cât și juridice. 

 

(2)  Campania începe pe data de 12.05.2022 după ora 07:00 şi se încheie pe data de 25.05.2022 orele 23:59, 

in limita stocurilor disponibile în magazinele MatHaus și în magazinul online MatHaus.ro. Campania va începe și se va 

finaliza în magazinele fizice MatHaus în funcție de ora de deschidere și de închidere a acestora. 

 



 

 

(3)  După data încheierii Campaniei manifestată fizic si/sau prin epuizarea stocului disponibil promotiei, 

Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă 

care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei. 

 

Art. 3 

Produsele supuse promotiei 

 

(1) Lista de produse si cantitatile supuse promotiei din intreg stocul atat la data cat si ulterior inceperii 

promotiei sunt prevazute in anexele  atasate regulamentului. 

(2) Produsele aflate in promotie pot fi achizitionate in limita stocului disponibil. 

(3) Preturile de vanzare sunt cele afisate in magazinul online MATHAUS.RO sau în magazinele fizice 

MatHaus. 

 

Art. 4 

Încetarea înainte de termen a Campaniei 

 

(1)  Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, 

inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Campania. 

 

(2)  De asemenea Campania va inceta inainte de termen si prin epuizarea stocului supus promotiei 

 

Art. 5 

Litigiile şi legea aplicabilă 

 
(1)  Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania se vor rezolva pe cale amiabilă 

sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă în conformitate cu 

dreptul comun. 

 

 (2)  Legea aplicabilă este legea română. 

 

 

 



 

 

ANEXA 1 

COD SAP DESCRIERE CATEGORIE SUBCATEGORIE ZVK0 ZVK4 REDUCERE

11166236 MASINA TUNS IARBA ADVROTAK 650 Masini de tuns iarba, trimmere, motosape Masini de tuns iarba, trimmere, motocoase 1.298,00 1.186,00 8,63%

11148506 MULTIFUNCTIONALA DAEWOO 52CC 2CP 3 BRATE Masini de tuns iarba, trimmere, motosape Masini de tuns iarba, trimmere, motocoase 1.228,00 1.072,00 12,70%

11158467 MOTOCOASA 31CC RBC31SBO Masini de tuns iarba, trimmere, motosape Masini de tuns iarba, trimmere, motocoase 945,00 845,00 10,58%

11152984 MAS TUNS IARBA RLM13E33S 1300W 33CM Masini de tuns iarba, trimmere, motosape Masini de tuns iarba, trimmere, motocoase 413,33 361,00 12,66%  

 

 

             Director Departament                                                                    Director Juridic 

             Cristian Matei                                                                                   Norocel Stan  

 


