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Regulament campanie “Flash Sale”
Descrierea campaniei:
Campania “Flash Sale” desfășurată în perioada 15 noiembrie 2021, ora 00:00 – 30
noiembrie 2021, ora 23:59 este organizată de către societatea Thecon SRL, denumită în
continuare “Clește.ro” sau “Organizator” cu sediul în Județul Galați, Galați, Str. Siderurgiștilor, Nr
9, Bloc PS2, parter, având cod unic de înregistrare RO19302026, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul J17/1962/2006, reprezentată legal de domnu Geru Marius, în calitate de
Administrator. Participând la campania promoțională, dumneavoastră sunteți de acord cu aceste
“Reguli oficiale” și cu faptul că deciziile organizatorului sunt definitive și obligatatorii în privința
Campaniei.
Comercializarea produselor din oferta specială denumită în continuare ”Flash Sale”, se
va face în următoarele termene și condiții:
1. Eligibilitate:
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizică sau juridica, cu capacitate
deplina de exercitiu. Nu există o limitare asupra numărului maxim de produse ce pot fi
achiziționaate.
2.

Perioada și locația Campaniei
Campania se desfasoara exclusiv pe site-ul organizatorului, www.cleste.ro . Perioada de
desfășurare a Campaniei este cuprinsă în perioada 15.11.2021 ora 00:00 până pe 30.11.2021
ora 23:59
3. Informații privind produsele implicate în campanie
Produsele au un stoc limitat, fiind comercializate în limita acestuia. Produsele cu stoc
epuizat sunt marcate ca atare. Adăugarea în coș a produselor nu reprezintă rezervarea
acestora. Produsele sunt rezervate numai în momentul finalizării și acceptării comenzii.
Notificarea primită de către cumpărător, după înregistrarea comenzii are rol de informare şi
reprezintă intenţia acestuia de a achiziţiona produsele din comandă. Această notificare se face
electronic e-mail sau prin SMS.
Produsele pot fi achitate prin modalitățile de plată afişate pe site-ul www.cleste.ro.
Punctele de fidelitate sau voucherele cadou detinute de client pot fi utilizate în cadrul comenzilor
înregistrate în campania “Flash Sale”, atât de către persoanele fizice, cât şi de către persoanele
juridice.
Pentru informații referitoare la modalitățile de livrare pentru produsele vândute de
Clește.ro accesați pagina: https://cleste.ro/linkuri-utile#livrarea
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4. Condiții generale
Organizatorul își rezervă dreptul, la discretia sa absolută, de a descalifica orice persoana
care încalcă prezentul Regulament, care acționeaza într-un mod lipsit de etică sau perturbator
sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice
persoană. Dacă se constată că o anumită persoană a plasat în mod intenționat comenzi false
sau comenzi repetate cu scopul de a rezerva anumite produse într-un mod abuziv și la bază nu
stă realul interes de a achiziționa acele produse, organizatorul își rezervă dreptul de a avertiza
și mai apoi de a bloca acel utilizator.
Dacă, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfășura conform planificării
datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau
orice alte cauze care, în opinia Organizatorilor, corup sau afectează administrarea, securitatea,
corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își
rezerva dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care
Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice înainte de finalul
Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial pe site-ul www.cleste.ro
5. Limitarea răspunderii
În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de
daune sau pierderi de orice fel, inclusive daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau
punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator,
inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau
implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislației în vigoare să le
acorde.
6. Legislație și litigii
Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi
declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în
conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi
soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.
7. Regulamentul campaniei
Regulamentul de participare / desfășurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui
solicitant și poate fi transmis în format electronic pe adresa de email a solicitantului, la cerere.
8. Forță majoră
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de
voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile
asumate conform acestui Regulament.
Dacă intervine situația de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care
împiedica sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei,
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Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor pe perioada în care
îndeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.
9. Încetarea campaniei
Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în
cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei sa
presupune creșterea bugetului alocat acestui proiect.
10. Temeiul legal
Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind
comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 și legislația
privind protectia persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal și
libera circulatie 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 sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care
afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezerva dreptul de a lua toate măsurile necesare
pentru remedierea situației apărute.
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții
normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații
ale participantilor care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.
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