
Regulamentul Promoţiei 

1. Organizatorul și regulamentul oficial al promoţiei   

 

Promoţia este organizată de World of Beads Srl, persoană juridică română înregistrată la 

Registrul Comerţului cu nr. J40/9321/2021, Cod unic de înregistrare 44346732. Promoţia se va 

desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi 

participanţii.  

Prin participarea la Concurs, Participanţii se obligă să respecte toţi termenii şi toate condițiile 

Regulamentului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament 

Concurs”). 

Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate în momentul înregistrării la 

această Promoţie prin înscrierea a orice fel de conţinut pe site-ul www.xjewellery.ro, respectiv 

paginile de Facebook/Instagram (X Jewellery Romania/xjewellery_romania). 

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 

publicare pe site-ul www.xjewellery.ro pe întreaga durată a Promoţiei. 

2. Perioada și aria de desfășurare a Promoţiei 

 

Locul de desfăşurare a promoţiei: Promoţia este organizată şi se desfăşoară online, pe bază de 

comandă pe www.xjewellery.ro în perioada 26.02.2023 – 08.03.2023. 

Perioada de desfăşurare a promoţiei: Promoţia se desfăşoară în perioada 26.02.2023 – 

08.03.2023, până la ora 23.59, în limita stocului disponibil. 

Orice modificare, decizie de suspendare, prelungire sau reducere a duratei de desfăşurare, sau 

anulare a Campaniei va fi adusă la cunoştinta publicului cuprinzând şi motivele aferente, prin 

aceeaşi modalitate ca şi Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare. 

3. Condiţii de participare 

Poate participa la această promoţie orice persoană fizică sau juridică având domiciliul sau 

reședinţa în România. Excepţie fac angajaţii Organizatorului precum și a rudelor de gradul 1 ale 

acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, etc.).   

Organizatorul consideră participarea la această promoţie ca o acceptare implicită a acestui 

regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge de pe site/pagină de 

Facebook/Instagram comentariile care nu respectă cerinţa promoţiei, precum şi orice înscrieri 

atunci când există suspiciunea de fraudare.  

http://www.xjewellery.ro/


4. Mecanismul de desfăşurare şi obiectul campaniei promoţionale 

Campania promoţională poartă denumirea de ,,Mărțişor” şi este aplicată după cum urmează: 

- 20% reducere la toate produsele de pe www.xjewellery.ro 

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Poate fi combinată cu alte promoţii sau reduceri, 

de ex.voucherul pentru înscrierea la newsletter sau cel din campania Un Voucher Pentru Un 

Review. 

 

5. Regulamentul Promoţiei 

Regulamentul Promoţiei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga perioadă a 

Concursului pe www.xjewellery.ro. Participarea la această promoţie implică acceptarea 

irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării 

acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului 

Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe 

site-ul www.xjewellery.ro. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare 

numai după publicarea online. Regulamentul promoţiei este întocmit în conformitate cu legile 

din România. 

6. Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la promoţie se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele 

judecătorești române competente.  

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor 

asupra produselor considerate la promoţie.  

7. Confidenţialitatea datelor  

 Participarea la această promoție implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor 

personale: nume, prenume; adresă de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail să fie folosite de 

Organizator strict în vederea desfășurării promoției şi a livrării produselor. 

8. Temeiul legal  

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind 

comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile 

privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie 

după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în 

considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului. În caz de tentativă sau fraudare a 

http://www.xjewellery.ro/
http://www.xjewellery.ro/


sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își 

rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute. 

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfăsurarea Campaniei în condiții normale 

conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale 

participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare. 

9. Taxe și impozite 

Organizatorul campaniilor este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform 

prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimularii vanzărilor. 

10. Forță majoră 

 

Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 

din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în 

imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului 

și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 

obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, 

conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să 

comunice participanților la Concurs existentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului 

de forță majoră. 

 

Organizator 

World of Beads Srl 


