
1. Organizatorul Campaniei
Campania promoţională din perioada 04 septembrie – 19 octombrie 2017 este organizată de SC 
CASA RUSU SRL. cu sediul social în Dumbravita, str. Conac nr. 21, jud. Timis, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J35/3303/2006, CIF RO 19120792. Campania se desfăşoară sub imperiul 
prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă 
dreptul de a modi�ca sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Campaniei, dar nu înainte de 
a anunţa modi�carea pe website-ul http://mobilacasarusu.ro/content/1-campanii si in magazinele 
Casa Rusu.

2. A�șarea prezentului Regulament
In magazinele participante Casa Rusu si pe site-ul companiei, 
http://mobilacasarusu.ro/content/1-campanii.

3. Aria de desfășurare a Campaniei Promotionale
Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul României, in magazinele proprii ale companiei
CASA RUSU.

4. Durata Campaniei Promotionale si modalitatea de desfasurare
Perioada de desfăşurare a Campaniei este 04 septembrie – 19 octombrie 2017.

Exceptie fac produsele din Anexa 1. Care au un discount intre 25 % - 50%.

Reducerile oferite in acesta campanie
Reducerile oferite sunt valabile doar pentru produsele de mobilier corp si tapitat, astfel:
- 15% pentru mobilierul de bucatarie, living, biblioteci, camera de zi, dormitor (inclusiv saltea si 
suport saltea), camera de tineret, mese, scaune, masute, birouri, comode, etajere, pantofar, cuier, 
inclusiv la sistemele modulare (cele care se vand pe componente) din aceste categorii
- 25% pentru mobilierul tapitat: canapele, coltare pentru camera de zi sau bucatarie, fotolii, holuri, 
paturi tapitate
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Nu se aplica reducere in urmatoarele situatii:
- la produsele care nu sunt enumerate mai sus;
- la produse comandate/contractate anterior datei de 04 septembrie 2017.

Produse ce nu bene�ciază de reducere: electrocasnicele, produselor incorporabile: (chiuvete , baterii,), 
vopsele lavabile; Masa Art Noveau 800, Scaun Art Nouveau, Scaunh Carol, inaltator blat, set accesorii 4 
elemente, set accesorii 6 elemente, Pat Biturbo;Pat Copii gti rosu 900/1950, Saltea Ovala 90/1950, saltea 
spuma, saltea 1870/1790, MASA BLAT 1000, MASA BLAT 1100, MASA BLAT 1200, MASA BLAT 1300; si 
accesoriile mobilier: set manere lira, sistem iluminat Lira, sistem silent top line 22, set lumini bucatarie, led 
polita, transformator, set lumini dormitor, dibluri, sacose, de asemenea, serviciile Casa Rusu nu fac obiectul 
prezentei promotii si se comercializeaza numai la pret de lista !

Nota! PRODUSELE DE TAPITERIE EXECUTATE LA COMANDA SPECIALA A CLIENTULUI, CARE AU IN 
DENUMIRE CUVANTUL "COMANDA", BENEFICIAZA DE O REDUCERE DE 10% DIN PRETUL DE LISTA 
DE COMANDA.

Pe aceeasi factura pot exista mai multe produse, chiar daca nivelul de reducere este diferit (exemplu: 
Pat dormitor Mars care are reducere de 15% si Fotoliu Maria, care are reducere de 25%). La �ecare 
produs se aplica reducerea conform categoriei din care face parte.

5. Home & Deco promotie
Promoția pentru produsele Home&Deco este intre 15 si 25 % conform anexa 2 de la regulamentul 
„Decoruri de nota 10”.

6. Dreptul de participare si Mecanismul Campaniei
Campania se adresează persoanelor �zice, cu vârsta de peste 18 ani, şi persoanelor juridice, cu 
domiciului sau sediul social în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament 
(denumiţi în cele ce urmează "Participanţi") .

Pentru a participa la Campania Promotionala, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
urmatoarele condiţii:
- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi la data începerii Campaniei Promoţionale, respectiv pesoana 
juridica sa �e legal constituita si sa aiba sediul social pe teritoriul Romaniei la data inceperii 
Campaniei Promotionale
- să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoţională

Prin participarea la Campanie, Participanţii con�rmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi 
exprimă acordul în privinţa acestora, iar participarea la aceasta Campanie implică acceptarea 
integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
Participarea la Campanie se va face în mod obligatoriu prin punerea la dispozitie a datelelor 
personale: nume si prenume, adresa, si telefon iar optional adresa e-mail.

• Date de identi�care: nume, prenume sau denumirea �rmei; adresa de domiciliu sau adresa 
sediului social; număr de telefon; adresa de e-mail;
• Clauza privind acordul Participantului de a primi prin e-mail informaţii despre promoţiile 
Organizatorului: "Sunt de acord să primesc pe viitor informaţii cu caracter promţional din partea 
Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (e-mail)."



7. Con�dentialitatea datelor
Organizatorul este inscris in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. 
18902, atribuit de A.N.S.P.D.C.P.
Participantii la Campania Promotionala sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, 
participantii la Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in 
baza de date a Organizatorului.
Organizatorul nu condiţionează participarea la Campania Promotionala de exprimarea acestui acord. 
În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face 
alte demersuri ulterioare în acest sens.
Prin inscrierea in promotie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa �e 
prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Prin inscrierea in promotie, participantii au 
optiunea sa primeasca pe viitor materiale promotionale prin orice mijloace de comuncare (email) din 
partea Organizatorului. Organizatorului se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de 
Legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta. Datele furnizate nu vor � 
difuzate catre terti.


