REGULAMENTUL COMERCIAL PENTRU CAMPANIA
„Energie gratuita pentru tine si prietenii tai!”

Art. 1. ORGANIZATOR
Campania „Energie gratuita pentru tine si prietenii tai!” (denumita in continuare „Campania”) este organizata
de catre Societatea RESTART ENERGY ONE S.A. cu sediul în Timișoara, P-ța. Alexandru Mocioni, 6, 300199,
România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35/1297/2015, CIF: RO34583200, cont bancar
RO78BTRLRONCRT0329369901, reprezentata de Armand Doru Domuta, in calitate de Administrator, (in
continuare, „Organizatorul”), in conditiile prezentului regulament (in continuare „Regu lamentul”)

Art.1. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie
pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
oficial, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare prin întocmirea unui act adiţional, la prezentul
Regulament. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
Art.2. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate pe site-ul www.restartenergy.ro
si poate fi comunicat prin e-mail în urma unei solicitări pe email clienti@restartenergy.ro, oricând pe perioada
desfășurării Campaniei.
Art.3. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul
apariţiei unei situaţii de forţă majoră/ stări de urgență sau în cazul modificării Regulamentului.
Art.4. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Ro mânia. Eventuale
anexe sau acte adiționalela Regulament fac parte integrantă din acesta.
Art.5. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi
Participanţii.
Art.6. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul
Participanţilor. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi
prevederilor prezentului Regulament.
Art.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare scrise, audio sau video si/sau a unor materiale cu rol
informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate întodeauna în conformitate
cu prevederile prezentului Regulament.
Art.8. „Energie gratuita pentru tine si prietenii tai!” este o Campanie a RESTART ENERGY ONE S.A., al
cărei scop este acela de a răsplăti fidelitatea clienților persoane fizice și persoane juridice de a determina acțiuni
de promovare aproduselor RESTART ENERGY ONE SA.
Art.9. Campania se adresează tuturor clienților (persoane fizice si persoane juridice) ai RESTART ENERGY
ONE S.A.,(denumiți în continuare „Participantul/Participanții”), care în perioada de desfăşurare a Campaniei:

(a) sunt deja beneficiari ai unui contract încheiat cu Organizatorul pentru un produs din oferta RESTART
ENERGY ONE, însemnând orice contracte de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale, sau sa devina
beneficiari ai unui astfel de contract în perioada de desfășurare a Campaniei;
(b) contractul menționat la punctul (a) este aplicabil și își produce efectele;
(c) recomandă unui prieten (persoană fizică sau juridica care nu este client al RESTART ENERGY ONE) un
produs pentru care prietenul nu are încheiat un contract cu Organizatorul;
(d) prietenul încheie contractul pentru un produs RESTART ENERGY ONE recomandat în perioada de
desfășurare a Campaniei.
Art.10. Discountul comercial se acorda tuturor clientilor (persoane fizice si juridice) in urmatoarele conditii:
(a)
(b)
(c)
(d)

daca nu se inregistreaza sold restant, atat de persoana care recomanda precum si cea recomandata.
pentru un contract de furnizare activ, altul decat cel propriu
daca recomandarea nu a fost facuta de alt consumator
daca consumatorul recomandat poate confirma recomandarea

Art.11. Valoarea discountului comercial
(a) 50 kWh din energie celui care recomanda
(b) 50 kWh din energie celui care este recomandat
Art.12. Modalitatea de recomandare:
-

Pe email clienti@restartenergy.ro, cu respectarea regulamentului
Pe site-ul www.restartenergy.ro
Prin intermediul formularului de cerere pus la dispozitie de catre furnizor

Art.12. In situatia neacordarii discountului comercial, solicitantul transmite pe email clienti@restartenergy.ro
detalii privind recomandarea efectuata urmand ca in in termen de pana la 60 de zile, daca se indeplinesc toate
conditiile, discountul comercial sa fie acordat.
Art.13. Discountul comercial se acorda intr-una din primele 3 facturi emise dupa data de intrare in vigoare a
contractului recomandat, cu respectarea conditiilor de acordare.
Art.14. In cazul în care oricare dintre Participanţi lezează drepturile sau afectează imaginea Organizatorului, în
orice fel, Organizatorul poate refuza oferirea Beneficiului Campaniei.
Art.15. Beneficiile din prezenta Campanie se pot cumula cu alte oferte promoţionale sau campanii promoţionale
organizate în aceeaşi perioadă de Organizator numai în măsura în care Participantul încheie un contract ce face
obiectul unei oferte promoționale/campanii promoționale.
Art.16. În măsura în care Participantul are mai multe contracte incheiate, acesta va putea alege pe care din
contracte se va acorda reducerea reprezentând Beneficiul său.
Art.17. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5
(cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.
Art.18. Acest regulament oficial este întocmit de RESTART ENERGY ONE S.A. şi va fi adus la cunoştinţă
publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit,
începând cu data de 01.02.2018 pe site-ul furnizorului, www.restartenergy.ro.
Beneficiarii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor
campaniei.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a campaniei promoţionale, dreptul de a
întrerupe oricând desfăşurarea acesteia, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa
prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubir i.
Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului
vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate pe site-ul organizatorului.
În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată
sunt exoneraţi de orice răspundere.
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