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CAMPANIA PROMOȚIONALĂ  
" Cumpără Gewiss și alege-ți premiile de la TOBIMAR " 

             01 martie 2022 - 30 iunie 2022 
 
 
 

 
Campania promoțională " Cumpără Gewiss și alege-ți premiile de la TOBIMAR " 
(denumită în cele ce urmează "Campania promoțională" sau “Campanie”) este 
organizată de TOBIMAR S.R.L., cu sediul în Drambar, comuna Ciugud, str. Alba Iulia, 
înregistrată in  Registrul Comerțului sub J01/542/1998, CIF RO11319570, denumită în 
continuare „Organizatorul" sau „TOBIMAR”. 
 
Aria de desfășurare a Campaniei  
Prezenta Campanie se desfășoară pe teritoriul României. 
 
Durata Campaniei  
Perioada de desfășurare a Campaniei este 01 martie 2022- 30 iunie 2022. 
 
Dreptul de participare  
La această Campanie promoțională poate participa orice societate comercială legal 
înregistrată în România (revânzători de materiale electrice), care să îndeplinească una 
din urmatoarele conditii: 

 Să fi achiziționat, în perioada 01 martie 2021 – 30 iunie 2021, în anul anterior 
produse Gewiss în valoare de minim de 2.500 euro 

 Să nu fi achiziționat în anul anterior, dar în perioada 01 martie 2022 – 30 iunie 
2022 să achiziționeze produse Gewiss de minim 3000 euro. 

 
 
 
Mecanismul și Premiile Campaniei  
În cadrul Campaniei " Cumpără Gewiss și alege-ți premiile de la TOBIMAR" vor fi 
acordate premii automat, respectând condițiile de participare din cadrul prezentului 
Regulament.  
 
 
Premiul va fi oferit în funcție de pragul de creștere realizat și agreat astfel: 
 

 Produse în valoare totală de 250 de euro, disponibile în catalogul de 
prezentare a premiilor, pentru o creștere procentuală de 25%, 
respectiv.......................................................................lei; 

 Produse în valoare totală de 500 de euro, disponibile în catalogul de 
prezentare a premiilor, pentru o creștere procentuală de 40%, 
respectiv.......................................................................lei;  
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Acordarea premiilor  
Premiile care se acordă în cadrul campaniei sunt garantate la atingerea obiectivului 
agreat. Nu presupun nicio tragere la sorți sau alt tip de selecție aleatorie, ci vor fi acordate 
tuturor participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute de acest regulament. 
 
Premiile acordate în timpul Campaniei vor fi puse la dispoziția Particpanților de către 
TOBIMAR. 
 
Cheltuieli 
Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe 
sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale necesare pentru derularea 
Campaniei conform celor menționate în prezentul Regulament. 
 

 

      TOBIMAR S.R.L.                                                                       
             Organizator                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 


