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REGULAMENTUL PROMOTIEI 

“Cumpara prin @Credit si primesti voucher cadou” 

 

1. Desfasurarea promotiei 

1.1. Organizatorul programului “Cumpara prin @Credit si primesti voucher cadou” este 

ERB Retail Services IFN SA, numita in continuare “Organizator” 

1.2. Programul se adreseaza clientilor noi care achizitioneaza de pe site-ul  

www.arenainstalatiilor.ro prin aplicatia @credit bunuri si/sau servicii finantate de ERB Retail 

Services IFN SA, in rate lunare (minim 24 – maxim 60, la libera alegere a clientului) in valoare 

de minim 2500, prin produsul financiar Standard al Creditorului, avand ca scop fidelizarea 

clientilor.  

 

1.3. Durata promotiei:  

Programul “Cumpara prin @Credit si primesti voucher cadou” se desfăşoară incepand cu 

data de 17.07.2017 pana la data de 18.09.2017. 

 

2. Locul de desfasurare a promotiei 

Programul “Cumpara prin @Credit si primesti voucher cadou” se desfasoara pe site-ul 

www.arenainstalatiilor.ro. 

 

3. Participantii in cadrul promotiei 

 

3.1. In vederea participarii la Promotie, participantii trebuie sa achizitioneze bunuri cu plata in 

rate lunare in valoare de minim 2500 lei, prin aplicatia @credit de pe site-ul, finantate prin 

produsul standard de creditare oferit de Organizator, in perioada 17.07.2017 - 18.09.2017, in 

urmatoarele conditii financiare:  

a) Rata dobanzii pentru cumparaturi cu plata in rate este de 31,9% pe an. 

b) Comisionul de emitere a cardului initial este de 30 lei.  

c) Comisionul lunar de administrare credit este de 4,5 lei. 

d) De asemenea, Solicitantul va datora Creditorului, toate si orice alte taxe si comisioane 

mentionate in Contractul de credit. 

e) Valoarea creditului va fi returnata Organizatorului in minim 24 rate lunare maxim 60 rate 

lunare, la libera alegere a clientului. 

 

Exemplu de calcul reprezentativ pentru finanţarea prin @CREDIT EuroLine, de la ERB Retail 

Services: DAE 40,78%, calculată pentru un credit de 4000 de lei pe o perioadă de 24 de luni, 

dobândă 31,9%, comision emitere card - 30 lei, comision lunar de administrare – 4,5 lei, iar rata 

lunară este 232,08 lei, suma totală de restituit fiind 5599,97 de lei. 

  

3.2. Clientii sunt automat inscrisi in program. In cazul in care participantii nu doresc inscrierea in 

program, acestia nu vor fi inregistrati.  

3.3. Conform prezentului regulament participantii in cadrul programului vor fi numiti clienti. 

 

4.Mecanismul promotiei/Drepturile & Obligatiile clientilor 

 

4.1. In cadrul promotiei, clientii ce vor achizitiona bunuri cu plata in rate lunare in valoare de 

minim 2500 lei, prin aplicatia @credit de pe site-ul www.arenainstalatiilor.ro, finantate prin 

produsul standard de creditare oferit de Organizator, vor primi automat un voucher valoric de 

100 lei la data aprobarii creditului, prin curier, la adresa indicata. 
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Clientii ce vor achizitiona bunuri cu plata in rate lunare in valoare de minim 5000 lei, prin 

aplicatia @credit de pe site-ul www.arenainstalatiilor.ro, finantate prin produsul standard de 

creditare oferit de Organizator, vor primi automat un voucher valoric de 200 lei la data aprobarii 

creditului, prin curier, la adresa indicata. 

 

Voucherele emise vor putea fi utlizate pentru cumparaturi ulterioare la comercianti, in  

magazinele acceptante, in perioada 17.07.2017–15.11.2017, in limita valorii si conform 

Regulamentului Promotiei. 

Voucherele nu vor putea fi utilizate de catre Solicitanti pentru plata Tranzactiilor pentru care au 

fost acordate voucherele.  

 

4.2.  Voucherele valorice nu pot fi preschimbate in bani si vor putea fi utilizate doar in perioada 

de valabilitate mentionata pe acestea, dupa aceasta perioada fiind considerate nule.  

4.3. Clientul poate opta intre a primi sau nu voucherul valoric. 

4.4. Voucherul se poate folosi o singura data, intr-o singura tranzactie, el devenind apoi 

inutilizabil, chiar si in conditiile in care acesta a fost utilizat intr-o tranzactie a carei valoare a 

fost mai mica decat valoarea asociata acestuia, diferenta constituind pierdere pentru client. Nu se 

acorda rest in bani. In cazul in care suma de plata este mai mare decat valoarea voucherului, 

Clientul va achita diferenta cash. 
 
5. Diverse 
Organizatorul  sau/si Partenerul, au  dreptul să refuze acordarea voucherelor în cazul în care 

acestea au fost obţinute prin fraudă sau se descopera ulterior ca acordarea acestora s-a făcut fără 

respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament. 

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la 

desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate 

măsurile legale considerate oportune. 
 
6. Regulamentul promotiei 
Regulamentul este disponibil,in mod gratuit, in locatiile participante la promotie. Prin 

participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte 

prevederile acestui regulament.  
 
7.  Incetarea promotiei 
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz 

fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din 

motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie precum si la expirarea 

perioadei pentru care a fost organizata. 
 
8.  Protectia datelor cu caracter personal 
8.1. ERB Retail Services IFN SA prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza 

notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa 

in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 684. Creditorul, in calitate 

de persoana care acorda vocuherele, urmeza sa prelucreze date cu caracter personal ale 

Clientilor, in limita necesara acordarii premiilor si indeplinirii unor obligatii legale. In situatia in 

care Comerciantul va intra in posesia unor date cu caracter personal se obliga sa respecte 

confidentialitatea acestora, iar prin terminologia stabilita de Legea 677/2001, pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, va actiona in calitate de imputernicit al Creditorului 
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8.2. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii 

nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra 

datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se 

adresa justitiei. 

8.3. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa 

aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva 

pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modifcarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, 

precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. 

 

ERB Retail Services IFN SA 


