REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI
STRATAMARK
PRET PROMOTIONAL PENTRU GELUL ANTIVERGETURI STRATAMARK

Art. 1. Organizatorul. Durata Campaniei.
1.1. Organizatorul Campaniei STRATAMARK este S.C. PERLA WAREHOUSE
SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Avrig, nr 33, Bloc 440, Etaj 3, sect. 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13133/2015 cod unic de
inregistrare fiscala RO 35168903, avand cont bancar RO12 PIRB 4219 7685 1900
1000 deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA, telefon 0213404071 / 0723159560.
,
1.2. Campania se desfasoara in limita stocului disponibil al farmaciei.
1.3. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor
prezentului Regulament, precum si obligativitatea respectarii acestora.
Art. 2. Obiectul Campaniei
2.1. Campania consta in vanzarea gelului antivergeturi Stratamark la pret
promotional : Tubul de 20 g -80 lei, iar Tubul de 50 g -150lei
2.2. Totodata, accesarea site-ului ofera informati si despre celelalte campanii care
se desfasoara in cadrul farmaciei.
2.3. Regulamentul poate fi consultata si pe www.farmaciacrisia.ro

Art. 3. Beneficiarii Campaniei
3.1.Campania se adreseaza clientilor Crisia farm, persoane fizice romane sau
straine, care doresc sa cumpere gelul antivergeturi Stratamark.
3.2. In conformitate cu prevederile art. 41(2) din O.G. nr. 99/2000, celor care doresc
sa beneficieze de aceasta Campanie nu le este impusa in contrapartida nici o alta
cheltuiala directa sau indirecta suplimentara.
Art. 4. Mecanism de desfasurare Campanie.
4.1. Orice pacient interest de aceasta campanie beneficiaza de gelul antivergeturi
Stratamark la pret promotional.
4.2. Campania se va promova prin mijloace Social Media, ce vor directiona catre
regulamentul campaniei de pe site-ul : www.farmaciacrisia.ro
Art. 5. Regulamentul Campaniei
5.1. Regulamentul este accesibil in mod gratuit pe intreaga durata a Campaniei pe
website-ul www.farmaciacrisia.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in farmacia
Crisia farm.
5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, precum
si de a suspenda/inceta in orice moment desfasurarea Campaniei, cu o informare
prealabila pe site-ul www.farmaciacrisia.ro
5.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta a
modificarilor, cat timp acestea sunt facute publice pe website-ul
www.farmaciacrisia.ro

