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CONCURS “Vinzi si castigi o vacanta exotica” 

Concursul “Vinzi si castigi o vacanta exotica” se va desfășura cu respectarea următorilor 

termeni și condiții: 

Art. 1  Organizatorul  

Organizatorul: BDM GRUP INVEST (Nr. Registrul Comerțului J24/627/2002, CIF 

RO14986667), cu sediul social în Strada Margeanului, nr.9, Baia Mare. 

 1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament 

(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul 

Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, 

condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

Art. 2  Durata și locul de desfășurare a Concursului 

2.1 Concursul este organizat în Baia Mare, România și se desfășoară catre intreaga retea de 

revanzatori ai produselor Helios, fara limite teritoriale. Prin revânzători se înțelege orice 

persoana juridică de drept privat, respectiv Societati Comerciale (S.A., S.R.L., SNC), 

Intreprinderi Individuale (I.I.) si/sau Persoane Fizice Autorizate (PFA) care 

comercializează produsele S.C. BDM GRUP INVEST S.R.L. în baza unui contract. 

2.2 Concursul începe pe data de 01 martie 2020, ora 10:00, și se va desfășura pe o 

perioadă de 5 luni, respectiv pana la data de 31 iulie ora 24:00. 

Art. 3  Regulamentul oficial al Concursului 

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe 

întreaga durată a Concursului, pe pagina de internet ferestrehelios.ro, sectiunea Parteneriat, în 

rubrica „Regulament concurs”. 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul 

informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol 

informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția 

înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse 

în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet 

ferestrehelios.ro. 
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Art. 4  Dreptul de participare 

4.1 La Concurs poate participa oricare dintre revanzatorii produselor Helios, cu contract valid 

pentru anul 2020 (“Participant”). 

4.2 Nu pot participa salariații Organizatorului sau rudele și afinii până la gradul 2 ai acestora.  

4.3 Persoanele care participa la Concurs cunosc pe deplin regulile Concursului și accepta 

necondiționat termenii și condițiile. 

Art. 5  Premiul Concursului 

5.1 În cadrul Concursului va fi acordat, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, 

următorul premiu: 

PREMIUL: Vacanta pentru 2 persoane la Palma de Mallorca, 5 zile all inclusiv, 

transport cu avionul inclus, in perioada lunii august 2020. Valoare premiu: 2500 euro.  

Toate taxele aferente acestui premiu vor fi suportate de Organizator. 

5.2 Câștigătorul premiului nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în 

alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel al premiului. 

Art. 6  Mecanismul desfășurării Concursului 

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs 

6.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiții: 

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus; 

(3) Participantul trebuie sa realizeze vanzarea produselor Confort 76 Helios, atat usi cat si 

ferestre realizate pe sistemul de profil Kommerling 76 AD, in   termenii contractuali pe care i-

a agreat cu BDM Grup Invest. Se considera vanzare incheiata atunci cand contravaloarea 

produselor achizitionate a fost achitata in contul BDM Grup Invest. 

6.2 Condiții de participare: 

(1) Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la aliniatul 6.1. 

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Concurs. 

Participanții la Concurs își asumă deplin răspunderea pentru comenzile pe produsele Confort 

76 plasate catre BDM Grup Invest. 
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(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care: 

(2.1) Nu respectă condițiile contractuale agreate cu BDM Grup Invest privind comercializarea 

produselor Helios; 

(2.2) Plaseaza comenzi pe care le anuleaza sau nu le achita in termenii agreati. 

Art 7.  Modalitatea de selecție a câștigătorului 

Câștigătorul va fi cel care va realiza timp de 5 luni cea mai mare valoare (in RON) a 

vanzarilor cumulate ale produselor Confort 76. 

Art 8.  Taxe și impozite 

8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiul 

acordat câștigătorului în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. 

8.2 Organizatorul se obliga sa achite toate taxele aferente acestui premiu. 

Art 9.  Notificarea câștigătorului 

9.1 Câștigătorul va fi contactat prin e-mail si/sau telefonic de catre Organizator. Rezultatele 

concursului vor fi afisate pe pagina dedicata acestuia din site-ul ferestrehelios.ro. Firma 

câștigătoare va transmite Organizatorului numele persoanelor care vor beneficia de premiu, în 

termen de 7 zile lucrătoare de la transmiterea informației privind câștigarea premiului. 

9.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care: 

(1) nu răspunde la mesajul de notificare în 7 (șapte) zile lucrătoare de la transmiterea acestuia, 

și nici nu contactează Organizatorul în alt mod. 

(2) încalcă Termenii și/sau condițiile de participare; 

In cazul in care se aplica prevederile paragrafului 9.2 premiul va fi acordat ocupantului 

locului 2. 

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica un 

participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul sau legile în vigoare. 

Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului 

și a procedurilor Concursului, precum și acordarea premiului. 

Art 10.  Preluarea premiului 

Premiul va fi ridicat de la sediul Organizatorului, BDM GRUP INVEST, Strada Margeanului, 

nr.9, Baia Mare. Câștigătorul, notificat prin mesaj privat conform celor de mai sus, va trebui 

să se prezinte la BDM GRUP INVEST, în termen de 14 de zile de la data când a fost notificat 
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cu privire la câștigarea acestuia, În caz contrar, va pierde dreptul de a primi premiul, iar în 

acest caz, premiul va fi acordat ocupantului locului 2. 

Art 11. Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal 

respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la 

data furnizării acestora de către Participant. 

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și 

completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, 

dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum 

și dreptul de a se adresa justiției. 

Datele oferite de Participanții la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul 

participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru îndeplinirea 

obligațiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a 

Concursului. 

Art 12.  Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale 

amiabilă. În cazul în care nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată de la 

sediul Organizatorului.  

 

 


