REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI: “Hurom: Indecis? Testează!”
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Campania “Hurom: Indecis? Testează!” este organizată de SC PROFIMATIC SRL (numită în prezentul Regulament
“Organizatorul”), cu sediul în str. Donath nr. XV/58, cod poștal 400288, oraș Cluj-Napoca, județ Cluj, România,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4326/2006, cod fiscal RO20015464, cont IBAN
RO27INGB0003008216408912, deschis la ING BANK N.V. BUCHAREST BRANCH.
SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania nu are termen limită momentan, orice modificare adusă acestui paragraf (limitare sau încetare) urmând a fi
semnalizată corespunzător aici sau prin canalele social media ale magNET.ro. Aceasta campanie se va desfășura
exclusiv prin intermediul site-ului https://www.magNET.ro, care este deținut și administrat de către Organizator, în
condițiile detaliate la MECANISM (SECȚIUNEA 4).
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
La această Campanie pot participa persoanele fizice, cu vârsta de minimum 18 (optsprezece) ani împliniți până la data
înscrierii în Campanie, cu domiciliul/reședința stabilă în România, care acceptă condiţiile prezentului Regulament.
Persoanele minore nu se pot înscrie în Campanie.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Preambul. magNET.ro vă oferă posibilitatea de a testa* un produs Hurom înainte de a-l achiziționa pentru a vă
asigura că un storcător prin presare la rece din gama premium de la inventatorul acestei categorii este exact ceea ce
vă doriți. Testarea aparatelor înainte de a le achiziționa este cel mai riguros test pe care un aparat poate să îl suporte
iar pentru dumneavoastră reprezintă șansa de a experimenta, în confortul casei dumneavoastră, folosirea unui aparat
înainte de a îl achiziționa permanent, eliminând astfel grija că poate ați făcut o alegere greșită sau că va trebui să
urmați o procedură complicată pentru a returna aparatul. În acest sens, trebuie să urmați câțiva pași simpli (4.2.).
4.2. Pași ce trebuie parcurși pentru înscriere:
a) Alegeți unul dintre modele prezente în lista de produse regăsită în “Tester (4.3.)”, pe baza opiniilor deja formate
sau adresându-vă unui specialist magNET.ro care vă poate face o propunere în funcție de nevoile dumneavoastră. Ne
transmiteți intenția de a testa un storcător prin presare la rece Hurom prin telefon (la 0775.MAG.NET) sau prin
intermediul formularului de contact/e-mail.
b) Echipa magNET.ro va trimite aparatul de probă** către dumneavoastră prin curier rapid, în cel mai scurt timp
posibil.
c) Veți achita curierului suma de pe factura, aceasta fiind de fapt garanția faptului că veți returna ulterior aparatul în
condițiile în care nu sunteți mulțumiți de performanțele acestuia.
d) Puteți testa aparatul timp de 3-4 zile, urmând ca la finalizare să contactați echipa magNET.ro pentru a ne
comunica dorința dumneavoastră: de a primi un aparat nou (identic ca model sau din aceeași serie) în schimbul celui
testat, fără a fi nevoie să mai achitați alte sume sau de a îl returna și a primi înapoi sumele plătite într-un cont al cărui
cod IBAN trebuie să ni-l furnizați.
d.1) în cazul în care doriți un storcător prin presare la rece (nou + sigilat) în schimbul celui testat, echipa magNET.ro
va expedia de îndată produsul nou, fără costuri suplimentare de transport (gratuit), iar curierul care vă aduce aparatul
nou îl va prelua pe cel testat. Trebuie, totuși să vă asigurați că ați introdus în coletul aparatului testat toate piesele și
accesoriile primite, înainte de a îl preda curierului; încercăm să păstrăm și pentru ceilalți potențiali testeri aceeași
experiență de produs, așadar vă rugăm să predați tot conținutul original, prezent în cutie la momentul deschiderii.
d.2) în cazul în care doriți să returnați aparatul, va trebui să ne furnizați codul IBAN al unui cont bancar deschis în
numele dumneavoastră, în acel cont, echipa magNET.ro va rambursa suma plătită inițial pentru aparatul de probă.***
4.3. Lista de produse „Tester”. Modelele prezente în această secțiune reprezintă produsele înscrise în campanie ce au
fost puse la dispoziția potențialilor clienți spre testare. Contactarea echipei magNET.ro pentru interogarea
disponibilității și pentru rezervarea efectivă / programare testare este foarte importantă.
Model
Culoare
Serie
Hurom HE
Hurom HZ
Hurom H-AE Giugiaro

Ivory White
Stainless Steel Rose Gold
Deep Wine

Basic
Premium
Special Edition

4.4. Depășirea perioadei de testare. Dorim să precizăm faptul că produsele destinate testării sunt limitate la număr și
din respect pentru ceilalți clienți ce doresc să se înscrie în această campanie de testare, dorim să acoperim toate
cererile, așadar vă rugăm să respectați termenul de testare. Pentru orice zi depășită dincolo de fereastra inițială de
timp (4 zile) până la returnarea produsului la curier, se percepe 1% penalizare per zi, de la începutul zilei 5 până la
finalul zilei 30. Dincolo de ziua 30, produsul este considerat achiziție.
SECȚIUNEA 5. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și
dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în
campanie exclusiv în scopul contactării și procesării unei eventuale comenzi.
Prin înscrierea la Campania „Hurom: Indecis? Testează!”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte
prevederile imperative ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul că datele lor personale să fie prelucrate de SC
Profimatic S.R.L.
SECȚIUNEA 6. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare
instanței competente române.
Prin înscrierea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

*testarea aparatele se face conform unor condiții clare, prezente în acest document; pentru orice nelămurire, adresațivă unui reprezentant magNET.ro pentru mai multe informații.
**aparatele de probă nu sunt întotdeauna aparate noi/sigilate, dar au fost desigilate exact înainte de intrarea în
programul “Tester”; acestea pot fi aparate testate anterior și de alți clienți dar se prezintă într-o stare estetică foarte
bună și sunt igienizate după fiecare folosire.
***din suma inițial plătită se vor reține 50 RON, această sumă fiind considerată contravaloarea transportului retur și a
manoperelor cu igienizarea aparatului; aceste cheltuieli cad în sarcina clientului care a testat aparatul și dorește să îl
returneze.

