Regulament Program Fidelizare – Safenet Trusted Access STA

ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Programul de fidelizare Thales este organizat si desfasurat de VERACOMP EUROPE
SRL, cu sediul in Str. Grigore Romniceanu nr. 20, sector 5, Bucuresti,
J40/9122/2007, RO21711588, denumita “Organizator”).
Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului
Regulament al Programului de Fidelizare potrivit celor mentionate mai jos
(denumit in continuare „Regulament”).
Regulamentul sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare,
pe website-ul organizatorului la https://www.veracomp.ro/actiuni/castiga-banicu-solutiile-safenet-trusted-access-sta. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa
intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari
in mod public.
ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 11 noiembrie 2020 si se va desfasura pana la
data de 31 martie 2021. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment
incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la modificarea sau
incetarea programului va fi anuntata de Veracomp Europe cu cel putin 15 zile
inainte de data aplicarii modificarii sau incetarii programului printr-un anunt
postat pe site-ul Veracomp Europe. Programul se va desfasura in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

OBIECTUL CAMPANIEI
Obiectul acestui program este fidelizarea Partenerilor cu ocazia promovarii si
vanzarii solutiei de securitate Thales - Safenet Trusted Access STA, parteneri din
portofoliul existent al companiei Organizatoare. Partenerii participanti ai acestei
campanii vor primi pentru promovarea solutiei Thales, carduri cadou EMAG.

Acordarea cardurilor cadou are ca scop popularizarea produselor si serviciilor
Thales.
PRODUSE PARTICIPANTE:
Solutia participanta in campanie este Safenet Trusted Access STA. Informatii
despre produsele participante se regasesc pe pagina campaniei :
https://www.veracomp.ro/actiuni/castiga-bani-cu-solutiile-safenet-trustedaccess-sta.
Echipamentele cumparate la pret special nu se incadreaza in promotie.
DREPTUL DE PARTICIPARE :
Participantii care se pot inscrie in program sunt reprezentati din cadrul
companiilor care au relatii comerciale cu Organizatorul in domeniul IT
MECANISM
Pentru orice comanda de minim 500 de euro de Safenet Trusted Access
plasata in perioada 17.11.2020-31.03.2021, participantii vor fi
recompensati primind pentru fiecare 100 de euro plasati, contravaloarea
sumei de 5 EURO in carduri cadou EMAG. La fiecare 100 de euro plasati, 5
euro vor fi transformati in card cadou. Valoarea minima a comenzii trebuie
sa fie de 500 de euro.
ACORDAREA CARDURILOR CADOU
Cardurile cadou se vor acorda, pe baza de proces verbal, in prima luna dupa
incheierea fiecarui trimestru din perioada campaniei.

Odata cu acordarea premiului, Participantul va semna un proces verbal de
predare-primire in care vor fi mentionate numele si prenumele persoanei fizice,
precum si date cu caracter personal (serie bulletin, CNP), dar si numele companiei
unde este angajat si care actioneaza ca Participant la aceasta campanie.
Daca acelasi Participant va inregistra pana la sfarsitul perioadei campaniei, mai
multe proiecte, acestuia i se vor inmana mai multe premii aferente proiectelor
inregistrate si validate.
VALIDAREA PROGRAMULUI

Raportul actiunii de fidelizare a partenerilor Organizatorului se va realiza la
finalul perioadei de campanie (31/03/2021), si va contine urmatoarele
elemente:
• Denumire companie Partenera Participanta;
• Valoarea voucherelor cadou oferite sub forma de cadou promotional;
• Voucherele cadou EMAG vor fi acordate in transe trimestriale in functie de
proiectele inregistrate de fiecare Partener participant
DESCRIEREA CADOURILOR PROMOTIONALE

Cardul Cadou EMAG este un card livrat online, iar destinatarul poate cumpara
orice de pe eMAG, mai puțin Asigurari si Cartele Prepaid. Cardul Cadou poate fi
aplicat, sub forma de reducere, pe o singură comandă de la eMAG, valoarea sa
fiind scăzuta din totalul comenzii. Odata cumparat, Cardul Cadou e valabil 6 luni.
IX. INTRERUPEREA PROGRAMULUI

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora* sau printr-o
decizie a Organizatorului.
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de
neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care
impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a
cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a
Romaniei.

X. DIVERSE
Prin participarea la aceasta campanie, Participantii sunt de acord cu
prevederile prezentului regulament.
Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani, sau in alte
obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor
cadourilor promotionale.

