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Regulamentul oficial al campaniei promoționale Xerox 

„Pachet gratuit Xerox Easy Translates pentru toate mulifunctionalele Xerox A4 din seria 
VersaLink” 

1 aprilie – 31 decembrie 2019 

 

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei „Pachet gratuit Xerox Easy Translates pentru toate mulifunctionalele Xerox A4 

din seria VersaLink” denumita in continuare “Promoția”) este Xerox Limited cu sediul social in Bridge House, 

Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HS, denumit in continuare Organizator. Campania promoționala se va 
derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmează 
“Regulamentul”). Termenii si condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii 
pentru toți participanții la campania promoționala. 
 
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea dreptului participanților la 
informarea cu privire la modificarea termenilor si condițiilor Regulamentului. 

 

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI 

Campania promoționala „Pachet gratuit Xerox Easy Translates pentru toate mulifunctionalele Xerox A4 din 

seria VersaLink” va fi organizata si se va desfășura in perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019  (”Durata 

Promoției”) prin intermediul distribuitorilor autorizați Xerox, la nivel național. 

 

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE 

Mărcile si produsele participante la Promoție (denumite in cele ce urmează ”Produsele Participante”) sunt 
următoarele:  

• Echipamente OPB selectate  

Produsele se supun condițiilor generale din oferta comerciala a Xerox Limited.  

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

La Promoție are dreptul sa participe orice persoana juridica de pe teritoriul Romaniei, excepție făcând 
Organizatorii si celelalte companii implicate in organizarea si desfășurarea campaniei promoționale. Participarea 
la aceasta campanie promoționala are valoare de acceptare integrala si liber consimțita a prevederilor prezentului 
Regulament.  

 

Dreptul de participare aparține in exclusivitate persoanelor juridice care îndeplinesc condițiile impuse de 
Regulament. 

 

 

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI 

Promoția se desfășoară in perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 si are următorul mecanism de participare: 

 

Produse participante: 

 

VersaLink B405DN 

VersaLink B605S 

VersaLink B615X 

VersaLink C405DN 

VersaLink C505S - MFP 

VersaLink C605X - MFP 

  
Xerox isi rezerva dreptul de a solicita participanților sa facă dovada achiziției produselor participante de la 
partenerii autrizati Xerox Romania (factura scanata). 
 

Pentru lista completa de Distribuitori autorizați, consultați www.xerox.ro 

 

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE 

Pentru ca un câștigător sa fie considerat validat, el trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele condiții: 

http://www.xerox.ro/
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a) Sa îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din 
Regulament; 

b) Sa achiziționeze produsele participante in campanie de la distribuitorii/partenerii autorizați Xerox conform 
regulamentului; 

c) Sa se inscrie pe pagina web: https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-
translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY# completand campurile obligatorii. 

d) La cerere, sa facă dovada achiziției consumabilelor sau echipamentelor de la distribuitorii autorizați Xerox 
(factura scanata). 

 

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI 

Premiile oferite in cadrul Promoției constau in: 

• Xerox ofera gratuit o licenta ce contine un pachet de traduceri Xerox Easy Translator de 1000 de pagini. 
 

Xerox își rezerva dreptul de a solicita participanților sa facă dovada achiziției produselor participante de la 
distribuitor/revanzator (factura scanata).  
 

Valoarea totala a premiilor va fi estimata la sfârșitul perioadei promoționale, in funcție de numărul de participanți 
care îndeplinesc condițiile de câștig. 

 

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR 

Premiile vor fi acordate in baza rapoartelor de vânzări de la distribuitorii autorizați, in perioada de desfășurare a 
Promoției.  

Câștigătorii vor fi anunțați telefonic sau prin e-mail de către reprezentanți ai Organizatorului.  

Premiile se acorda in termen de maxim 10 de zile calendaristice de la inscrierea vanzarii in pe pagina web a 
promotiei. 

Organizatorii nu își asuma răspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea serviciile 
ce constituie premiile.  

In cazul in care un câștigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt 
incomplete/greșite), Organizatorii nu-si asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene 

 

Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in alte obiecte si nici nu pot solicita 
modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor. 

 

Art. 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de înscriere vor fi prelucrate de Organizator cu 
respectarea confidențialității si a prevederilor legale in scopul acordării produselor persoanei fizice participante, 
precum si pentru scop de marketing si publicitate , respectiv pentru trimiterea către Participant de informații 
despre produsele si campaniile Organizatorului.   
 
Prin participarea la acest program, orice participant persoana fizica  își da acordul expres si neechivoc ca datele 
sale personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validării, atribuirii 
premiilor si îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.  
 
Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților. In absenta acestui acord 
Participantul nu poate participa la program. 
 
Participantul la program, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul 
la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la 
opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justiției (art. 
18). 
 
Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele 
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, 
din motive întemeiate si legitime legate de situația lor particulara, ca datele care ii vizează sa facă obiectul unei 
prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-
o cerere scrisa adresata Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisa, 
datata si semnata către Xerox Limited, la adresa: Hermes Business Campus Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.  5-7, etaj 
2,  Sector 2, București, cod poștal 020335. 

https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY
https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY
https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY#xrx_easy
https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY
https://www.xerox.com/ro-ro/office/campaigns/versalink-easy-translator?CMP=PPS-VERSALINK-EASY
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Art. 12. REGULAMENTUL PROMOTIEI 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul Xerox. 

 

Art. 13. INCETAREA PROMOTIEI 

Prezenta Promoție poate înceta in cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majora, conform 
legislației in vigoare, sau in cazul schimbării cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfășurarea 
concursului cu caracter promoțional sa presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. 

 

Art. 14. DIVERSE 

Contestațiile se depun in termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Promoției la sediul Xerox Romania 
Echipamente si Servicii SA la adresa Str. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7.   

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele si durata Promoției si va face public acest lucru.  

 

 

Prezentul regulament a fost întocmit azi 01.04.2019. 

 
Emma Jane Lambert - Administrator, prin mandatar Ileana Petrache .  

Xerox Romania Echipamente si Servicii SA 


