Regulamentul
Tombolei “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“
ORGANIZATORUL TOMBOLEI
1.

Organizatorul Tombolei “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“ este
societatea KUXA NAPOCA SRL, persoană juridică română cu sediul în Mun. Cluj-Napoca,
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr.186, parter, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub Nr.: J12/1756/2021, având Cod Unic de Înregistrare
44077995, reprezentată de administrator, ȚEPELEA Cristian-Andrei, cetățean român, domiciliat
în Mun. București, str. Dumitru Theodor Neculuță, nr. 28, Sectorul 2, identificat cu CI Seria RK
Nr. 311462, eliberată la data de 26.03.2019 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1760913423027.

2.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toţi
participanţii.

3.

Regulamentul tombolei va fi publicat pe perioada desfăşurării promoţiei pe site-ul www.kuxa.ro și
poate fi accesat, în mod gratuit, de către orice solicitant pe acest site.

LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII TOMBOLEI
4.

Tombola este organizată şi desfăşurată pe teritoriul României.

5.

Înscrierile la Tombola “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“ se vor
derula în perioada 01.09.2022 – 30.11.2022.

6.

Desemnarea câștigătorilor va avea loc la sediul principal al societății KUXA NAPOCA SRL, din
Mun. Cluj-Napoca, Str. Calea Moților, nr.36, Județul Cluj (magazinul KUXA studio).

DREPTUL DE PARTICIPARE și MODUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI
7.

Tombola “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“ este accesibilă
tuturor persoanelor fizice sau juridice care contractează în perioada promoției o bucătărie complet
echipată, compusă din mobilier, electrocasnice, chiuvetă, baterie și blat și care plătesc cel puțin
avansul pentru aceasta, până la data de 03.12.2022 inclusiv, indiferent dacă a fost livrată sau
montată până la data mai sus menționată. Avansul trebuie să reprezinte minim 20% din valoarea
contractului.

8.

Toate contractele semnate în perioada 01.09.2022 – 30.11.2022 vor participa la tombola “Tu îți
alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“ în condițiile achiziției unui pachet
complet compus din mobilier bucătărie + electrocasnice + chiuvetă + baterie + blat și vor primi un
certificat de înscriere pentru tragerea la sorți ce urmează a se desfășura la data de 05.12.2022.

9.

Un bilet cu numele participantului și numărul de contract va fi introdus în urna de concurs care va
fi amplasată în incinta magazinului KUXA studio din Mun. Cluj-Napoca, Str. Calea Moților, nr.36,
Județul Cluj pe toată durata desfășurării promoției (până la data de 05.12.2022 inclusiv).

10. Persoanele care în perioada de organizare a tombolei achiziționează mai multe pachete formate din
mobilier și electrocasnicele ce se încorporează în acestea, vor primi certificate de înscriere pentru
tragerea la sorți pentru fiecare achiziție, urmând să fie introdus în urnă câte un bilet pentru fiecare
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achiziție. Nu este permisă divizarea unui proiect de mobilare a aceleiași încăperi în mai multe
contracte, indiferent de valoarea individuală a proiectelor rezultate din divizare.
11. Pentru a putea beneficia de câștigul oferit prin tombolă, participanții trebuie să participe personal,
respectiv prin împuternicit (în cazul clienților persoane juridice) la evenimentul organizat la data
de 05.12.2022, când se va face verificarea conținutului urnei în prezența acestora și când va avea
loc extragerea biletului câștigător de către Daniel Wendorf/ COOK and GO/ Artisan Cooking
Classes.
12. În cazul în care persoana menționată în contractul de cumpărare a bucătăriei și participantă la
tombolă nu se poate prezenta personal va putea delega un împuternicit, al cărui nume va fi notificat
către organizator pe adresa de email: cluj@kuxa.ro, până cel târziu în data de 02.12.2022 ora 20.00,
urmând să primească confirmarea înregistrării cererii de la organizator nu mai târziu de 03.12.2022,
ora 15:00.
13. PERSOANELE CARE NU SUNT PREZENTE PERSONAL SAU PRIN ÎMPUTERNICIT LA
TRAGEREA LA SORȚI DIN DATA DE 05.12.2022, NU VOR PUTEA BENEFICIA DE
PREMIUL OFERIT PRIN TOMBOLĂ.
14. Pentru a beneficia de campania “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“,
clienții trebuie să achiziționeze toate electrocasnicele, chiuvetele, bateriile și blaturile de lucru ce
urmează a fi încorporate sau instalate în mobilier de la KUXA studio.
15. Campania “Tu îți alegi reducerile + Șansa de a câștiga bucătăria cadou“se desfășoară în perioada
01.09.2022 – 30.11.2022 și presupune că pentru fiecare 5.000 EURO (TVA inclus) ai valorii
contractului semnat în perioada campaniei, clientul poate “adăuga” una dintre opțiunile de reduceri
de mai jos, cu efect cumulabil în cadrul promoției, în condițiile în care opțiunile de reducere
cumulative se aplică succesiv și nu concomitent iar clientul poate alege până la maximum 4 reduceri
din cele 5 disponibile:
•
•
•
•
•

10% discount la mobilier
1000 euro (TVA inclus) discount de pachet
50% discount la BORA PURE
33% discount blat Dekton sau Silestone
20% discount la electrocasnice

16. Pentru pachetul de electrocasnice, brandurile care participă la promoție sunt BOSCH, BORA,
LIEBHERR, CLIMADIFF, DEDIETRICH, FALMEC, NEFF, ELICA și SIEMENS.
17. Pachetul de electrocasnice trebuie să conțină toate electrocasnicele ce urmează a fi încorporate în
mobilierul achiziționat.
18. Pentru obiectele sanitare, singurele firme producătoare ale căror produse asigură înscrierea la
tombolă sunt NIVITO, RIEBER și SYSTEMCERAM.
19. Pachetul de obiecte sanitare va include obligatoriu următoarele: o chiuvetă și o baterie.
20. Pentru blatul de lucru se califică doar blaturile din material laminat si blaturile compozit: Dekton
și Silestone.
21. KUXA studio poate decide pe parcursul promoției adăugarea și a altor branduri participante.
22. Prin participarea la aceasta Tombolă, participanţii sunt de acord să se supună şi să respecte
prevederile prezentului Regulament.
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23. Prin participarea la tombolă, clienții acceptă să fie înregistrați în baza de date a societății KUXA
NAPOCA SRL şi să primească orice tip de mesaje legate de promoție din partea Organizatorului,
pe întreg parcursul acesteia. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea câştigătorilor
campaniei promoționale.
24. OFERTA NU ESTE CUMULABILĂ CU NICIO ALTĂ PROMOȚIE SAU OFERTĂ.
PREMIUL ACORDAT
25. Premiul acordat la tombolă va fi în valoare de maximum 5.000 EURO (inclusiv TVA).
26. Dacă valoarea contractului (incluzând mobilier, electrocasnice, chiuveta, bateria, blatul) este mai
mare de 5.000 EURO (inclusiv TVA), premiul se acordă exclusiv în limita acestei valori.
27. Dacă valoarea contractului (incluzând mobilier, electrocasnice, chiuveta, baterie, blatul compozit)
este mai mică de 5.000 EURO (inclusiv TVA), premiul se acordă exclusiv în limita valorii
contractului.
28. În cazul în care prețul contractului încheiat de clientul declarat câștigător prin tragere la sorți a fost
achitat integral și instalarea mobilierului și electrocasnicelor a fost efectuată, organizatorul va
returna în maxim 7 zile de la data extragerii contravaloarea contractului sau plafonul maxim al
câștigului, de 5.000 EURO (inclusiv TVA), după caz.
29. În cazul în care montarea mobilierului nu s-a efectuat și contractul nu a fost achitat integral, premiul
se va calcula raportat la factura finală post-instalare, iar suma care va trebui returnată către
câștigător se va transfera în maxim 7 zile de la finalizarea montajului.
30. După extragerea biletului câștigător, se va întocmi de către Organizator și se va semna împreună
cu câștigătorul un Proces - Verbal de desemnare al câștigătorului tombolei.
RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
31. Organizatorul, precum şi alte persoane implicate în Campanie nu îşi asumă nicio răspundere pentru
eventualele greşeli de tipar de pe comunicările publicitare.
32. Reclamațiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului-verbal de
desemnare a câștigătorului nu vor fi în responsabilitatea organizatorului.
33. Organizatorul va lua orice măsură legală necesară în caz de tentativă de fraudă a modului de
organizare a tombolei, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
acestei campanii promoţionale.
CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
34. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor
personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze
confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor / câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei in vigoare.
35. Participantul la promoţie, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra
datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
DIVERSE
36. Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către
Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile
asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea:
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războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi
orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate
interzice sau modifica termenii acestuia, etc. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total
sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi
împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 și urm. Cod Civil. Organizatorul dacă invocă forţa
majoră este obligat să comunice participanţilor la promoţie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariția
cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.
37. Din motive justificate, Organizatorul poate modifica termenele prezentului Regulament în sensul
prelungirii duratei promoției și/sau devansarea datelor și schimbarea locației pentru Evenimentele
de extragere. Eventualele modificări ale datei și/sau locației Extragerilor vor fi comunicate cu cel
puțin 3 zile înainte de expirarea promoției pe site-ul KUXA https://kuxa.ro/alegi-reducere-poticastiga-bucataria-cadou
38. Organizatorul poate limita accesul in locul extragerii in sensul permiterii exclusiv a persoanelor
care prezinta un certificat COVID european valabil (sau accepta testarea rapida daca aceasta este
disponibila).
LITIGII
39. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanții la Tombolă, acestea vor fi soluționate
pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în
litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanţelor competente române de la sediul
Organizatorului.
40. Prezentul regulament este guvernat de legislația românească.
41. În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule, celelalte
clauze vor rămâne în vigoare.
Subsemnatul, ȚEPELEA Cristian-Andrei, declar că am citit integral prezentul regulament şi sunt de
acord cu conţinutul acestuia, pe care l-am înțeles, accept consecințele sale juridice, drept care solicit
autentificarea acesteia.
Tehnoredactat la SPN CERTUM din Municipiul București, într-un singur exemplar original care rămâne
în arhiva biroului notarial și 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial și 2
(două) exemplare au fost eliberate părții.
Organizator,

KUXA NAPOCA SRL
Prin Administrator
S.S. ȚEPELEA Cristian-Andrei
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Încheiere de autentificare Nr. 1877
11 August 2022
În faţa mea, MOCANU Laura-Daniela, Notar Public, la sediul biroului din Floreasca Business
Park, Calea Floreasca nr. 169A, Corp B, Parter, Sector 1. București, s-a prezentat:
ȚEPELEA Cristian-Andrei, cetățean român, domiciliat în Mun. București, str. Dumitru
Theodor Neculuța, nr. 28, Sectorul 2, identificat cu CI Seria RK Nr. 311462, eliberată la data
de 26.03.2019 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1760913423027, în calitate de reprezentant al
KUXA NAPOCA SRL,
Care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act
reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul
exemplar.
În temeiul art.12 lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS
S-a perceput onorariul în sumă de 500 lei cu TVA (19%) inclus, achitat prin chitanță

S.S. Notar Public MOCANU Laura-Daniela,

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Mocanu Laura-Daniela, notar
public, astăzi, data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.
Notar Public MOCANU Laura-Daniela,

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 20277 la A.N.S.P.D.C.P.
Licența de funcționare a Societății Profesionale Notariale CERTUM din cadrul Camerei Notarilor Publici București nr.
240/4142/31.07.2019.
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