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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“TE BUCURI DE TEHNOLOGIA ÎNCĂLZIRII MAI MULT TIMP” 

 
1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Te bucuri de tehnologia încalzirii mai mult timp” este Societatea Comercială Ariston 

Thermo România SRL, cu sediul în București, Str. Polonă 68 – 72, etaj 1, Sector 1, București, cod poștal 010505, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub numărul J40/247/2002, având CIF RO14390493 (numită în prezentul regulament “Organizator“). 

 

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Promoţiei (denumit în continuare 

“Regulament Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu 

condiţia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.ariston.com/ro. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării 

informaţiilor care o anunţă şi afișării lor pe pagina de internet menţionată anterior. 

 

2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania se desfăşoară pe teritoriul României, la nivel naţional, în reţeaua distribuitorilor autorizaţi Ariston. 

 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania va începe la 6 februarie 2017 ora 00:00:00 şi se va încheia la 31 mai 2017 ora 23:59:59. 

Orice achiziţie efectuată înainte de data de 6 februarie 2017 ora 00:00:00 sau după data de 31 mai 2017 ora 23:59:59 nu va fi 

luată în considerare de către Organizator, cu excepţia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui  act 

adiţional la prezentul regulament, adus la cunostinţă publicului prin modalitaţile prevăzute la Secţiunea 1 de mai sus. 

Excepţie: Campania se poate prelungi fără o notificare în prealabil până la epuizarea stocului existent la distribuitori pentru 

produsele achiziţionate în perioada campaniei şi însoţite de certificatul de garanţie dedicat acestei promoţii.  

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este adresată tuturor utilizatorilor finali cu reşedinţa în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la da ta de 6 

februarie 2017 şi care achiziţionează produsele participante la campanie din magazinele distribuitorilor autorizaţi Ariston. 

 

5. PRODUSELE PARTICIPANTE 

Produsele participante la campanie sunt centralele termice marca Ariston specificate în tabelul de mai jos: 

 

 

TEHNOLOGIE MODEL CENTRALĂ 
GAMĂ DE 

PUTERI 

 COD 

PRODUS 

CONDENSARE 

GENUS PREMIUM EVO 

24 FF  3300704 

30 FF  3300705 

35 FF  3300706 

GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 

24 FF  3300709 

30 FF  3300710 

35 FF  3300711 

GENUS PREMIUM EVO FS 
25 FF  3300714 

35 FF  3300715 

GENUS PREMIUM EVO FS SOLAR 
25 FF  3300717 

35 FF  3300718 

 

 

În perioada 6.02.2017 - 31.05.2017, cumpăratorul unei centrale termice Ariston aflată în promoţie, va beneficia automat de o 

garanţie de 5 ani (3 ani garanţie standard + 2 ani garanţie extinsă). 

Toate condiţiile aferente garanţiei standard, precum şi respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului rămân 

valabile şi în cazul garanţiei extinse. 

 

7. CONDIŢII DE VALIDITATE 

Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii: 

1. Să îndeplinescă condiţiile de la Secţiunea 4 a prezentului Regulament; 

2. Să achiziţioneze în perioada promoţiei un produs participant la campanie; 
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3. Produsul să fie achiziţionat de la unul dintre distribuitorii autorizaţi Ariston, să fie însoţit de un certificat de garanţie Ariston 

Thermo România special dedicat promoţiei și să se respecte toate prevederile din acest document; 

4. Să păstreze factura de achiziţie a produsului şi certificatul special de garanţie dedicat acestei promoţii (3+2 ani) pentru a 

putea beneficia de garanţie şi garanţie extinsă. 

Nu vor beneficia de drepturile de extragaranţie următoarele cazuri: 

1. S-a făcut achiziţia altui echipament decât celor participante la promoţie. 

2. S-a realizat achiziţia în altă perioadă decât cea promoţională. 

3. Nu se poate face dovada achiziţiei cu factură şi certificat de garanţie Ariston Thermo România special dedicat promoţiei. 

 

8. LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este 

posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente 

române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. 

 

9. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale “Te bucuri de tehnologia încălzirii mai mult timp” va fi disponibil în magazinele 

participante la promoţie şi pe site-ul www.ariston.com/ro. 


