
REGULAMENT PROMOTIE “PHILIPS…BE THE BEST” 22 NOIEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022

I. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul  Programului  de  fidelizare  “PHILIPS…BE  THE  BEST” este
Lechpol Electronic S.R.L.,  cu sediul în Bdul Republicii,  Reșița,  înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J11/1142/2007, având codul unic de înregistrare RO
22976532, denumită în continuare Organizator, cu sprijinul PHILIPS

Organizatorul se angajează să asigure confidențialitatea datelor personale furnizate
de  dumneavoastră  și  să  le  prelucreze  în  strictă  conformitate  cu  prevederile
Regulamentului  UE  679/2016  privind  GDPR.  Prin  înscrierea  în  cadrul
Programului,  sunteți  de  acord  cu  prelucrarea  datelor  personale  de  către
Organizator.

Reprezentantul delegat al unei firme participante la Program care înregistrează date
cu caracter personal este de acord cu procesarea următoarelor date personale:

A) nume, prenume, email și telefon;

B) adrese  de  livrare  marfă,  detalii  de  facturare,  metoda  de  plată,  număr  de
telefon;

C) date legate de activitatea utilizatorilor în cadrul magazinului online: căutari
efectuate, categorii vizitate, produse adaugate în coș și comenzi plasate.

D) Pe lângă aceste informații cu caracter personal, care pot identifica în mod
direct utilizatorul, se colectează și informații ce nu pot identifica personal
utilizatorul  -  informații  care  se  referă,  de  regulă,  la  computerul  sau
dispozitivul  mobil  de  pe  care  se  accesează  magazinul  online.  Aceste
informații  pot  include,  printre  altele,  paginile  web  ale  site-urilor  noastre
vizitate, adresa IP, informații despre conexiunea la Internet etc.

II. Definiții

1. Premiu – se referă la bunuri în scop de marketing. Premiile sunt listate cu cod,
denumire, imagine, descriere. 



2. Partener - este reprezentantul legal al unei companii, cu drepturi depline de a
plasa comenzi și care este de acord și respectă în totalitate prezentul Regulament
Oficial.

III. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelizare “PHILIPS…BE THE BEST” se desfășoară în perioada 22
noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022. Organizatorul  are dreptul  să  hotărască în
orice moment încetarea Programului sau modificarea acestuia.

IV. PARTICIPANȚI
La această campanie poate participa orice persoană considerată reprezentant legal
al  unei  companii  care  comercializează  produsele  Organizatorului.  Angajații
Organizatorului nu pot beneficia de avantajele acestei campanii.
Organizatorul  își  rezervă  dreptul  de  a  exclude  oricând  Parteneri  din  cadrul
Programului pentru situații în care nu sunt respectate obligațiile contractuale, ex.
situații financiare – plăți restante.

V. OBIECTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE
Obiectul  acestui  Program  este  fidelizarea  Partenerilor  în  vederea  stimulării
vânzărilor.

VI. MECANISM

În perioada 22 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 clienții pot achiziționa produse
Philips din pliant, valoarea achizițiilor produselor comandate în perioada promoției
și facturate, urmând a se putea vedea în contul de client, după logare.

Se pot obține următoarele premii, astfel :
- premiul  cel mare:  Best Philips’s Distributor,  este obținut pentru valoarea cea mai  mare a
achizițiilor din produsele din pliant, cu condiția ca aceasta să fie de minim 3500 Lei +TVA,
achiziții în perioada promoției.

- premiul I: 

Se vor putea acorda 3  x  premii  I,  cu condiția  atingerii  pragului  minim de 2500 lei  +TVA,
achiziții în perioada promoției.

- premiul II: 

Se vor putea acorda  3 x premii II,  cu condiția atingerii  pragului minim de 2000 lei  +TVA,
achiziții în perioada promoției.

- premiul III:



Se vor putea acorda  3 x premii III, cu condiția atingerii pragului minim de 1500 lei +TVA,
achiziții în perioada promoției.

- premiul IV (mențiune):

Se vor putea acorda  10 x  mențiuni, cu condiția atingerii  pragului minim de 1000 lei +TVA,
achiziții în perioada promoției.

Premiile se facturează la 0.99 lei+tva.

În  cazul  stornărilor  produselor  din  comenzi  cu  produse  Philips  participante  la
campanie,  indiferent  ce  valoare  are  produsul,  trebuie  restituit  și  premiul
CÂȘTIGAT!

Cadourile sunt noi, sigilate și nu beneficiază de garanție!

Dacă un produs dintre cele ce pot fi câștigate rămâne fără stoc, el va fi înlocuit,  
fără a fi nevoie de o înștiințare  prealabilă. 

Premiile ce pot fi câștigate sunt următoarele:

Premii Model Cantitate Observatii

Premiul cel mare
Soundbar Philips model Phil-

TAB8905/10 1
sau Soundbar Philips model

Phil-TAB8805/10

Premiul I
Soundbar Philips model Phil-

TAB8405/10 3
sau Soundbar Philips model

Phil-TAB8505/10

Premiul II

Mini sistem audio cu BT, CD
si DAB Philips model Phil-

TAM4505/12 3

sau Mini sistem audio cu
BT, CD si DAB Philips

model Phil-TAM2805/10

Premiul III
Casti wireless Philips model

Phil-TABH305BK/00 3

sau Casti Wireless pentru
televizor Philips model

Phil-SHD8850/12

Premiul IV
Radio cu ceas Philips model

TAR3505/12 10
sau Radio portabil Philips
model Phil-TAR2506/12

Pentru a intra în posesia unui premiu Partenerul trebuie să plaseze o comandă, în
perioada 1 februarie 2022 – 28 februarie 2022, premiul câștigat trebuie adăugat în
coșul de cumpărături și va fi facturat la 0,99 lei +TVA.

Data: 19 noiembrie 2021
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