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REGULAMENT CAMPANIE “WoodClass10”
1. Organizator
 1.1 Organizatorul campaniei este WOOD CLASS DESIGN SRL, 
societate romana, cu sediul Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Intr. 
Busuiocului, Nr. 10A, Judet Ilfov, Cod postal 77040, inregistrata la 
Registrul Comertului sub numarul J23/1891/2011, cod unic de 
inregistrare fiscala 28874337, reprezentata prin Director General, 
Cherciu Petrisor.
 2. Perioada si Locul de desfasurare 
Campania promotionala “WoodClass10” este organizata si se desfasoara in conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. Campania promotionala se desfasoara in perioada 01-31 
iulie 2021. Regulamentul promoţiei este disponibil pe site-ul oficial www.woodclass.ro. 
Participarea la Campanie include cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
acestui Regulament.
3. Mecanismul campaniei promotionale
In perioada 01-31 iulie 2021, clientii care comanda in aceasta perioada produse in valoare 
totala de minim 10.000 (fara TVA), din categoriile de produse: plinta PVC, profile PVC, plinta 
MDF, profile aluminiu, profile trecere aluminiu, vor primi un discount in valoare de 10% din 
suma totala fara TVA. Discontul se va acorda separat, iar factura de discount se va emite pana 
la data de 15 august 2021.



4. Discount 10% 
Clientii care comanda in perioada 01-31 iulie 2021 produse in valoare 
de minim 10.000 lei (fara TVA) din categoria: PVC, ALUMINIU si MDF 
primesc un discount de 10% din suma totala fara TVA, in urmatoarele 
conditii: - clientii beneficiaza de o reducere in valoare de 10% din total 
suma facturata fara TVA, in perioada 01-31 iulie 2021, reducerea va fi 
acordata pe o factura cu minus emisa pana pe data de 15.08.2021. 
Oferta nu se cumuleaza cu alte oferte sau preturi speciale.

5. Dreptul de participare
 La aceasta campania promotionala poate participa orice persoana juridica  rezidenta in 
Romania, care comanda in perioada 01 iulie - 31 Iulie 2021 produse din categoriile: PVC, 
ALUMINIU, MDF.
 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele furnizate Organizatorului nu atrage 
raspunderea acestuia, acuratetea datelor acceptate de Participanti fiind in responsabilitatea 
exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant nu 
verifica si notifica Organizatorul anumite nereguli aparute, pana la expirarea termenului stabilit 
de finalizare a campaniei. 

6. Litigii
 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor 
rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate 
in instantele judecatoresti romane competente din Romania. Eventualele reclamatii legate de 
derularea campaniei promotionale se vor putea trimite la adresa de e-mail: 



contact@woodclass.ro, solicitarile vor fi solutionate in termen de 
maxim 20 zile de la data luarii la cunostinta, cel mai tarziu 20 de zile 
de la data incetarii campaniei promotionale. Dupa aceasta data, 
Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
7. Limitarea raspunderii  
Organizatorul nu isi va asuma raspunderea: 

 - cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra beneficiilor castigate de catre 
Participanti; 
 - in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate; 
  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant la campania 
promotionala care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia.
8. Regulamentul campaniei promotionale 
Regulamentul promotiei “WoodClass10” este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau 
participant) pe site-ul oficial www.woodclass.ro.
 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in 
masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor. 
Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online. 
Regulamentul promotiei este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul 
nerespectarii prezentului regulament, beneficiile din cadrul promotiei nu se vor acorda 
participantilor.



9. Contact 
Pentru mai multe informatii referitoare la campanie promotionala, va rugam sa ne contactati la 
telefon 0745 380 906 sau pe adresa de e-mail: marketing@woodclass.ro.

Organizator 
Wood Class Design SRL


