ZEPTER CARD CADOU
- termeni și condiții 2017-

1. Zepter Card Cadou este un produs Zepter International Romania Import –
Export SRL (Zepter International Romania), cu sediul în București, Bd. Unirii
nr.70, bl. J4-J5, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub. nr.
J40/13613/1993, Cod Unic de Înregistrare RO-4057107.
2. Zepter Card Cadou se poate achiziționa prin următoarele metode:
• de la orice consultant de vânzări Zepter din România;
• din Magazinul Zepter din București, Bd. Unirii nr.70, bl. J4-J5, sector 3;
3. Zepter Card Cadou este utilizat exclusiv ca mijloc de plată pentru achiziția de
produse Zepter, în limita sumei înscrise pe acesta. Zepter Card Cadou nu este un
card de debit și/sau credit și nu poate fi folosit decât pentru achiziționarea de
produse Zepter prin intermediul consultanților de vânzări Zepter, direct din
magazinul Zepter din București.
4. Cumpărătorul Zepter Card Cadou poate face plata acestuia după cum urmează:
• prin numerar la casierie Zepter International Romania din București, Bd.
Unirii nr.70, bl. J4-J5, sector 3;
• prin card bancar;
• prin virament în conturile bancare ale Zepter International Romania
indicate în contractul de vânzare-cumpărare încheiat pentru
achiziționarea Zepter Card Cadou.
5. Valoarea Zepter Card Cadou este calculată în lei la cursul oficial BNR leu-euro
din data platii și reprezintă echivalentul in lei a sumelor de 50, 100, respectiv 200
euro (TVA inclus). Valoarea Zepter Card Cadou este imprimată pe fața cardului
cadou.
6. Toate produsele Zepter Card Cadou poartă o serie unică emisă de Zepter
International Romania, precum și logo-ul Zepter International. Zepter Gift Card
este valabil până la data de 31.12.2018, indiferent de data achiziționării.
7. Pe verso-ul Zepter Card Cadou este indicată adresa online unde pot fi accesați
Termenii și Condițiile de utilizare ai cardului cadou.
8. Cumpărătorul Zepter Card Cadou poate oferi acest produs oricărei persoane
fizice și/sau juridice rezidentă și/sau cu sediul în România care devine
Beneficiarul produsului (de acum încolo denumit Beneficiarul)
9. Beneficiarul Zepter Card Cadou poate face achiziția prin mijloacele descrise mai
sus, după ce Zepter International Romania verifică achitarea integrală a cardului
cu seria respectivă. În cazul în care condițiile de plată sunt îndeplinite, Beneficiarul
își poate alege produse în cuantum minim egal cu valoarea înscrisă pe card.
10. Zepter Card Cadou este un produs preplătit, valoarea acestuia fiind încasată în
avans de către Zepter International România.
11. Zepter Card Cadou nu este un card de credit și/sau de debit, nu este un mijloc
de plată în afara Zepter International Romania, este nenominal şi are valabilitate
limitată.
12. Zepter Card Cadou poate fi cumpărat începând cu data de 29.11.2017, până la
data de retragerii de către Zepter International România a acestui produs de pe
piață. Indiferent de momentul retragerii produsului Zepter Card Cadou de pe piață
perioada de valabilitate a acestuia este până la 31.12.2018.

13. La achiziţionarea Zepter Card Cadou, cumpărătorul declară, prin semnarea
contractului de vânzare-cumpărare că, cunoaşte şi accepta Termenii și condițiile
de utilizarea a produsului Zepter Card Cadou. Pentru orice Zepter Card Cadou
achiziționat, cumpărătorul beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația
română în vigoare referitoare la drepturile consumatorului, inclusiv dar fără a se
limita la dreptul de a returna produsul în termenul legal.
14. La achiziţionarea Zepter Card Cadou, cumpărătorul poate opta pentru a-si da
consimțământul expres și neechivoc, prin semnarea contractului de vânzarecumpărare, ca Zepter International România (in calitate de operator) să
colecteze/prelucreze/proceseze datele cu caracter personal ale cumpăratorului
în scopuri de promovare a produselor sale (prin orice mijloc de comunicare), de
prezentare de oferte și invitare la diverse evenimente organizate de către Zepter
International România, de transmitere a acestor date către companii din Grupul
Zepter (atât pe teritoriul României, cât și în afara acestuia) în condiții de securitate
a datelor. Colectarea/prelucrarea/procesarea datelor cu caracter personal ale
cumpărătorului de către Zepter International România se va face pentru un
termen de 5 ani, ulterior acestui termen, datele cu caracter personal ale
cumpărătorului urmând a fi șterse de către operator.
Condiții de utilizare a Zepter Card Cadou de către Beneficiar
Zepter Card Cadou poate fi folosit exclusiv pentru achiziţionarea oricărui produs
Zepter, după cum urmează:
• poate fi valorificat o singură data, nu este fracționabil şi se consideră folosit
atunci când Beneficiarul face o achiziţie;
• valoarea produselor achizitionate trebuie sa fie egala sau mai mare decat
valoarea Zepter Card Cadou;
• pentru a putea utiliza mai multe Zepter Card-uri Cadou în aceeași comandă,
condiția obligatorie este ca prețul produsului/ produselor să fie mai mare
decât valoarea cumulată a cardurilor cadou;
• Zepter Card Cadou nu se cumulează cu alte oferte, bonusuri, reduceri cu
exceptia cazului în care Beneficiarul devine sau este membru ClubLive 100,
caz în care acesta va beneficia de pretul de membru ClubLive 100.
• pentru Zepter Card Cadou Beneficiarul nu poate solicita şi nu i se va oferi
contravaloarea acestuia în bani;
• în cazul în care o persoana deţine mai multe Zepter Card-uri Cadou, este
permisă însumarea valorii acestora pentru achiziţionarea produselor
Zepter;
• la achiziţionarea unuia sau a mai multor produse care depășește/ depăşesc
valoarea înscrisă pe Zepter Card Cadou, Beneficiarul va achita diferenţa
printr-una din modalităţile de plată: numerar, virament sau cu card în baza
contractului de vânzare cumpărare întocmit;
• în cazul în care Beneficiarul Zepter Card Cadou dorește produse a căror
valoare este mai mică decât valoarea cardului, suma neutilizată nu se poate
preschimba în bani și nu se acordă rest;
• pentru orice achiziție efectuată de Beneficiar cu Zepter Card Cadou acesta
are toate drepturile prevăzute de legislația română în vigoare referitoare
la protecția consumatorului, inclusiv dar fără a se limita la dreptul la
garanție și la dreptul de a returna produsul în termenul legal;

•

termenul de livrare a produselor achiziționate de către Beneficiar se va
stabili prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat de Zepter
International România cu Beneficiarul.

Prevederi finale
În cazul unor posibile litigii apărute între Zepter International România şi
Cumpărator/Beneficiar, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este
posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta
litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Zepter International
România.
în caz de tentativă sau de fraudare a sistemului Zepter International România,
abuz sau orice fapte care afectează imaginea Zepter International România acesta
își rezervă dreptul de a lua orice măsura necesară, inclusiv, dar fără a se limita la
anularea valabilității cardul achiziționat, în vederea remedierii situației apărute.
Zepter International România îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a
aduce modificări termenilor si condiţiilor, precum şi de a decide în orice moment
sistarea vânzării Zepter Card Cadou. Înştiinţarea referitoare la revizuirea,
modificarea, încetarea campaniei va fi afişată pe site-ul internet www.zepter.ro, şi
intră în vigoare de la data afişării.

