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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ FOLIE CADOU DE LA WETTERBEST ” 
 

Perioada campaniei: 11.07.2022 - 31.08.2022 
 
 
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 

  
1.1. Campania „FOLIE CADOU DE LA WETTERBEST” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si 

desfasurata de WETTERBEST SA., cu sediul social in Băicoi, Str. Înfrățirii, nr.142, localitatea Băicoi, 
județul Prahova, Cod Fiscal RO12347950, numită în cele ce urmează „Organizatorul”. 

 
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participantii la 

Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare „Regulamentul Oficial"). 
 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind 
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 
- accesand link-ul https://www.wetterbest.ro/folie-cadou-wetterbest/ 

- printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Baicoi, str. 
Infratiorii, nr.142, judetul Prahova, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 

 
1.4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv 

prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de 
materiale le contin vor fi interpretate in conformitate si completate cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial. Premiile prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei 
sunt exclusiv cu titlu de prezentare. 

 
1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, inclusiv 

dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul desfasurarii 
Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in 
vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca 
acestea sa devina aplicabile. Orice act aditional va fi publicat si pe linkul: 

   https://www.wetterbest.ro/folie-cadou-wetterbest/ 
 

 
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

 
2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. 



 

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI PERIOADA CAMPANIEI 
 

3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 
11.07.2022(ora 00:00:01, ora Romaniei) – 31.08.2021 (ora 23:59:59, inclusiv, ora 
Romaniei) denumita in continuare 
„Perioada Campaniei”).   

 
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 

 
 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

4.1. Campania este adresata tuturor clientilor care cumpară un acoperis complet Wetterbest în 
suprafață de minim 100 metri pătrati, persoane fizice sau juridice cu domiciliul in Romania, 
cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data 
inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial 
(denumite in continuare individual „Participant" si colectiv „Participanti").  

 
 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 
 

5.1  In perioada campaniei prin achizitionarea unui profil de tigla metalica Wetterbest: Cardinal, 
Clasic, Colosseum, Plus, Gladiator, Panorama sau a sistemelor de invelitori faltuite Wetterbest 
Click sau Wetterbest Faltz, împreuna cu accesoriile aferente pentru un acoperis in suprafata 
de minim 100 metri patrati, Participantii vor primi cu titlu gratuit cantitatea aferenta din folia 
anticondens, astfel: 
 

a) Profil tigla metalica 0,35mm grosime-folie anticondens 90 g 
b) Profil tigla metalica 0,40mm grosime-folie anticondens 90 g 
c) Profil tigla metalica 0,45mm grosime-folie anticondens 115 g 
d) Profil tigla metalica 0,50mm grosime-folie anticondens 135 g 
e) Profil tigla metalica finisaj Neomat 30-folie anticondens 150 g 
f) Profil tigla metalica finisaj Suprem 50-folie anticondens 185 g 

        

     5.2  In cazul in care participantii nu doresc sa beneficieze de folia anticondens care face obiectul 
campaniei acestia au libertatea de a o refuza. 

 
 
 
 



 

 

SECTIUNEA 6. RASPUNDERE 
 

6.1.Prin participarea la Campanie Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 
conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate in 
conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator in toate aspectele legate de implementarea 
prezentei Campanii. 

 
6.2.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz 
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei si/sau a Organizatorului ori 
costurile aferente acestei Campanii.  

 
SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

 
7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea 

Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin 
evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. 
Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau 
intreruperea Campaniei prin link-ul  https://www.wetterbest.ro/folie-cadou-wetterbest/ 

 
 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA 
 

8.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in 
vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si 
care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament 
Oficial. 

 
8.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei 
conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire 
va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi 
Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 
 

SECTIUNEA 9. LITIGII 
 

9.1.Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva 
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 
instantele judecatoresti romane competente din Ploiesti. 



 

 

 
9.2.Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite fizic catre 
Wetterbest SA,  Str. Înfrățirii, nr.142, localitatea Băicoi, județul Prahova, Cod Fiscal RO12347950 
in atentia departamentului de marketing sau prin intermediul adresei de e-mail 
marketing@wetterbest,ro, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii 
tuturor castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio 
reclamatie/sesizare. 

 
9.3.Eventualele reclamatii/sesizari vor cuprinde in mod obligatoriu: 

a) numele, domiciliul/ resedinta/sediu, precum si alte date necesare pentru identificarea 
si contactarea contestatorului; 

b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 
 

9.4.Sesizarile si reclamatiile se vor solutiona in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data 
primirii. 

 

 

 08.07.2022, Baicoi        WETTERBEST SA 

 
 


