
Condiții generale și reguli de participare la campania promoțională 
Tavex prin care se oferă cadou un lingou de aur Tavex de 1 gram 

Ultima actualizare: 20.05.2022 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei promoționale este Tavex EOOD, societate comercială cu răspundere 
limitată, cu asociat unic, înființată și care funcționează conform legislației din Republica 
Bulgaria, cu sediul și adresa administrativă în Republica Bulgaria, oraș Sofia, raion Oborishte, 
bd. Sitnyakovo nr. 48, Mall Serdika Center, nivel -1, înregistrată la Registrul Comerțului din 
cadrul Agenției Registrului cu CIF 200779475 (denumită în continuare, pe scurt, „Tavex”, 
„Organizator” sau „Noi”). 

 
Prezentele condiții stabilesc relația dintre Organizator, pe de o parte, și participanții la 
campanie, pe de altă parte, precum și condițiile de participare la aceasta. Prin participarea la 
această campanie, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte condițiile 
generale. 

2. CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 

Campania promoțională curentă (de marketing) este organizată în legătură cu achiziționarea 
consecutivă a unui produs de investiții din aur - un lingou de aur Tavex de 1 gram, de către 
clienții companiei. Oricare client al Companiei care achiziționează 12 (douăsprezece) lingouri 
de aur Tavex de 1 gram în 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive (câte o bucată 
din produsul menționat în fiecare din cele douăsprezece luni consecutive de la achiziționarea 
inițială) va primi cadou 1 bucată de lingou de aur Tavex de 1 gram după achiziționarea celor 
douăsprezece lingouri Tavex de 1 gram la sfârșitul perioadei de 12 luni. 

 

3. PERIOADA ȘI SCOPUL CAMPANIEI 

Perioada unui singur ciclu al campaniei promoționale curente este de 12 (douăsprezece) luni. 
La campanie au dreptul de a participa toți clienții Tavex care și-au exprimat dorința de 
participare prin furnizarea datelor personale și efectuarea a 12 sau mai multe achiziții 
consecutive ale produsului promoțional - un lingou de aur Tavex de 1 gram în 12 luni 
calendaristice consecutive (din prima zi a lunii până la sfârșitul lunii respective). 

 
Această campanie nu este limitată de o dată finală. Organizatorul are dreptul, la discreția sa, 
să încheie campania în orice moment. La încheierea campaniei, Tavex este obligat să-și 
îndeplinească drepturile și să își respecte obligațiile ce decurg din aceste Condiții generale - 
mai exact, să le ofere tuturor clienților care au început participarea la campanie, posibilitatea 
de a finaliza ciclul promoțional de 12 luni. 

 
Prezenta campanie promoțională este legată de un proces de achiziție. Are dreptul de a 

participa orice adult persoană fizică (participant), care a achiziționat articolul promoțional în 
conformitate cu aceste reguli, prin intermediul magazinului electronic Tavex sau de la unul 

dintre birourile companiei pe perioada campaniei curente. 

4. REGULI DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

Oricare client Tavex EOOD are dreptul de a primi cel mult 5 (cinci) bucăți de lingouri de aur 
Tavex de 1 gram, ca urmare a participării sale la campania promoțională curentă. În urma unor 
achiziții consecutive a mai mult de 60 de bucăți de lingouri de aur Tavex de 1 gram, pe o 
perioadă de 12 luni consecutive (mai mult de 5 bucăți în fiecare lună), clientul Tavex își va 
primi cadoul, care constă într-un lingou de aur Tavex de 1 gram, numai pentru primele 60 de 
bucăți achiziționate de acesta. 



O condiție prealabilă pentru obținerea produsului cadou este achiziționarea a cel puțin 1 
bucată de lingou de aur Tavex de 1 gram în 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive. 
Dacă se întrerupe succesiunea achizițiilor lunare, campania curentă este încheiată, iar 
participantului nu i se permite să primească produsul cadou la sfârșitul ciclului. Omiterea unei 
achiziții în oricare dintre luni nu poate fi compensată prin cumpărarea produsu lui 
promoțional într-o lună anterioară sau ulterioară. 

 
Participarea la campanie este pe deplin voluntară și nu are caracter obligatoriu. Clienții care 
și-au manifestat dorința de a participa la campanie își pot întrerupe participarea în orice 
moment, prin întreruperea achiziției lunare a produsului promoțional din aur. 

 
Prețurile de vânzare și cumpărare ale produsului promoțional - lingou de aur Tavex de 1 gram, 
precum și toate celelalte articole din nomenclatura Tavex EOOD sunt determinate de 
fluctuațiile piețelor financiare internaționale și de condițiile de piață la momentul specificat. 
Acesta este motivul pentru care Tavex EOOD actualizează prețurile produselor oferite de 
companie, în special prețul produsului promoțional, la fiecare 15 (cincisprezece) minute. 
Achizițiile care au legătură cu campania promoțională curentă se realizează conform prețului 
curent al societății Tavex EOOD pentru articolul respectiv în momentul realizării tranzacțiilor 
aferente. 

 
Achiziționarea produsului promoțional - lingou de aur Tavex de 1 gram, se realizează în 

conformitate cu prevederile legislației comerciale din România și Uniunea Europeană, precum 
și cu Regulile de vânzare la distanță a articolelor din magazinul electronic Tavex și de 
protecție a datelor cu caracter personal, care aparțin utilizatorilor paginii www.tavex.ro 
(https://tavex.ro/termeni-si-conditii), pentru achiziționarea din rețeaua comercială Tavex EOOD 
și, respectiv, pentru o achiziție realizată prin intermediul magazinului electronic al 
companiei. 

 
În scopul administrării campaniei promoționale, clienții care și-au exprimat dorința de a 

participa la aceasta, își oferă în mod voluntar datele personale (nume complet, CNP, telefon 
și adresă de e-mail pentru contact) atunci când achiziționează articolul promoțional - lingou 

de aur Tavex de 1 gram. 
 

Pentru dovedirea achizițiilor și primirea produsului-cadou 1 gram de aur, clienții Tavex 
trebuie să prezinte 12 (douăsprezece) bucăți de documente de achiziție ale lingoului de aur 
Tavex de 1 gram (factură sau bon fiscal). Este o condiție prealabilă ca documentele 
prezentate să fie emise pe numele lor și să aibă o dată de eliberare pe parcursul celor 12 
(douăsprezece) luni consecutive. 

 
În momentul înmânării produsului-cadou din aur se întocmește un proces verbal de 

predare-primire a premiului. 

 

5. DATELE PERSONALE 

Datele furnizate de clienți (e-mail) pentru participarea la campania promoțională sunt salvate în 
conformitate cu Regulile de vânzare la distanță a articolelor din magazinul electronic Tavex 
EOOD și a celor de protecție a datelor personale ale clienților și ai altor utilizatori ai paginii 
www.tavex.ro(https://tavex.ro/termeni-si-conditii).

http://www.tavex.ro/
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Activitatea se desfășoară respectând cerințele legislației române și europene în vigoare, în 
domeniul protecției datelor cu caracter personal. Prin oferirea numărului de telefon și a 
adresei de corespondență electronică (e-mail), fiecare participant își exprimă acordul ca 
acestea să fie prelucrate de Organizator, în calitatea sa de operator de date cu caracter 
personal, în scopul campaniei promoționale. Datele tuturor participanților vor fi stocate de 
Tavex EOOD în baza sa electronică de date. 

6. DISPOZIȚII FINALE 

Prezentele Condiții generale vor fi făcute publice și disponibile pe toată durata campaniei pe 
pagina de Interneta Organizatorului, orice persoană interesată având posibilitatea de a se 
familiariza   cu   acestea (https://tavex.ro/termeni-si-conditii). 
 

Tavex are dreptul, la discreția sa, de a modifica și completa condițiile acestei campanii. 
Modificările aduse vor fi anunțate public și disponibile tuturor participanților pe pagina de 
Internet a companiei. 

 
Organizatorul are dreptul să priveze orice persoană care încalcă oricare dintre condițiile 
acesteia, de participarea la campanie. 

 
Fiecare participant este responsabil pentru veridicitatea datelor pe care le furnizează în 
legătură cu participarea sa la campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru: date greșite 
sau înșelătoare, furnizate de participanții la campanie. 

 
Orice eventual litigiu între Organizator și participanții la campanie se va soluționa de comun 
acord sau, dacă acest lucru nu este posibil, de instanțele competente România. 
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