Regulament oficial campanie
“Confort suplimentar garantat”
Secţiunea 1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei “Confort suplimentar garantat” este SC Vaillant Group România SRL,
cu sediul în Bucureşti, Strada Nicolae Caramfil, Nr. 75, sector 1, 014142, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti cu J 40/8903/ 2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15555719,
reprezentată prin dna. Iuliana Pascu în calitate de administrator - denumita în continuare
“Organizator”.
Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al
Campaniei (“Regulamentul Oficial”), conform celor menţionate mai jos. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, cu condiţia de a publica
respectivele modificări pe site-ul www.saunierduval.ro .
Secţiunea 2. Durata şi zona de desfăşurare a campaniei
Campania se desfăşoara pe teritoriul României în magazinele Partenerilor Saunier Duval, cat si
revânzătorilor de echipamente marca Saunier Duval din reţeaua Partenerilor Saunier Duval,
inclusiv prestatori de servicii de montaj centrale termice şi servicii de mentenanţă, indiferent de
forma de derulare a activităţii. Lista completa a acestora poate fi gasita pe site-ul
www.saunierduval.ro.
Secţiunea 3.Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania va începe la data de 01.07.2016 si se va încheia la data de 31.12.2016.
Secţiunea 4. Condiţii de participare
Participarea la campanie este posibilă conform prevederilor Regulamentului Oficial de
funcţionare. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial de funcţionare.
Regulamentul Oficial este disponibil la sediul Vaillant Group Romania SRL (Str. Nicolae Caramfil
75, Sector 1, București) şi pe pagina web a companiei (www.saunierduval.ro). Organizatorul va
notifica modificarea Regulamentului Oficial prin afişarea pe pagina web www.saunierduval.ro

Campania este adresată tuturor consumatorilor finali cu domiciliul în România, care au împlinit
vârsta de 18 ani.
Secţiunea 5. Produsele participante
Produsele participante la campanie sunt toate centralele termice murale marca Saunier Duval
specificate în tabelul de mai jos:
Nr. crt

Denumire produs

1

Isotwin Condens 35A

2

Thelia Condens 25A

3

Thelia Condens 30A

4

Thelia Condens 35A

5

Semia Condens 25A

Secţiunea 6. Mecanismul campaniei
În perioada campaniei toţi consumatorii finali care achiziţionează o centrala termică murală
marca Saunier Duval, vor beneficia automat de o garanţie de 6 ani.
Toate condiţiile aferente garanţiei standard (enunţate în certificatul de garanţie la ”Condiţii de
garanţie”), precum şi respectarea instrucţiunilor de utilizare din manualul produsului, rămân
valabile şi în cazul garanţiei extinse.
Condiţiile garanţie extinse sunt explicate in Anexa I a prezentului regulament.
Secţiunea 7. Condiţii de validare
Pentru ca un participant să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească concomitent
următoarele condiţii:
1. Să îndeplinească condiţiile de la Secţiunea 4 a prezentului Regulament
2. Să achiziţioneze o centrală termică marca Saunier Duval în perioada promoţiei

3. Produsul să fie achiziţionat de la unul dintre magazinele Partenerilor Saunier Duval sau
revânzătorilor de echipamente marca Saunier Duval din reţeaua Partenerilor Saunier
Duval, să fie însoţit de un certificat de garanţie Saunier Duval şi să se respecte toate
prevederile din acest document.
4. Să păstreze factura de achiziţie a produsului şi certificatul de garanţie dedicat acestei
promoţii pentru a putea beneficia de garanţie şi garanţia extinsă.
5. Să facă reviziile anuale menţionate in Anexa I.
Nu vor beneficia de drepturile de extragaranţie următoarele cazuri:
1. S-a realizat achiziţia în altă perioadă decât cea din perioada promoţiei.
2. Nu se poate face dovada achiziţiei cu factură şi certificat de garanţie Saunier Duval
Secţiunea 8. Litigii
In cazul unor litigii apărute între Organizator si participanţii la Campanie, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionarea instanţelor competente romane în
jurisdicţia cărora se afla Organizatorul.
Secţiunea 9. Regulamentul oficial al campaniei
Regulamentul Oficial al campaniei „Confort suplimentar garantat” va fi disponibil în magazinele
participante la promoţie şi pe site-ul www.saunierduval.ro

Vaillant Group Romania
Iuliana Pascu, Director General

ANEXA I
Extragarantia. Limite si conditii

Pentru produsele participante la campanie, achizitionate in perioada 01.07.2016 - 31.12.2016
din reteaua Saunier Duval / Vaillant Group Romania, garantia de conformitate oferita standard la
achizitionarea unui produs se poate extinde cu inca 4 (patru) ani.
Acesta este un serviciu optional oferit de catre Saunier Duval, fara costuri suplimentare la
achizitia produsului, dar care implica realizarea planului de mentenanta al produsului, pe toata
perioada de garantie si a extragarantiei, mentenanta realizata de catre echipele specializate ale
partenerilor autorizati Saunier Duval / Vaillant Group Romania.
Lista partenerilor autorizati este cea indicata in Anexa II la prezentele conditii.
Planul de mentenanta al produsului presupune efectuarea reviziei si a activitatii de verificare
tehnica periodica a aparatelor la un interval de maxim 1 an, in conformitate cu dispozitiile
Ordinului nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încalzit
alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale <= 400 kW".
Pe toata durata acoperita de extragarantie, clientul final beneficiaza de garantarea functionarii in
parametrii normali a produsului, in conditiile si limitele stabilite prin garantia standard. Orice
client (persoana fizica sau juridica) poate beneficia de serviciul de extragarantie , atat timp cat
destinatia de utilizare a produsului este cea recomandata de producator, iar utilizarea produsului
s-a facut in conditiile de functionare stabilite de catre producator.
Extragarantia acopera toate defectele produsului/partilor componente ale acestuia in conditiile
descrise in certificatul de garantie standard si se aplica produselor pentru care a fost solicitata
extragarantia, produse ce vor fi identificate pe baza seriei, certificat de garantie standard in
original si factura de achizitie. Produsele pentru care este oferita extragarantia trebuie sa fie in
configuratia originala si sa nu fi suferit deteriorari sau interventii neautorizate.
Extragarantia acopera si acele produse revandute sau instrainate catre o terta parte atat timp
cat locatia si amplasarea produselor nu este schimbata si efectuarea mentenantelor periodice
este respectata.

ANEXA II.
Lista parteneri Saunier Duval 2016

Partener

Localitate

Adresa sediu central

Adresa mail

Telefon

Fax

1

Aristerm

Tg Mureş

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 119

2

Bavaria

Constanşa

Str. Crinului nr. 95

comercial@aristerm.ro

0265-264.125

0265-264.125

bavaria@bavariainstalatii.ro

0241-693.020

3

Compvest

4

Dolinex

Cluj
Piatra
Neamţ

0241-693.020

Str. Observatorului nr.3

office@compvest.ro

0264-438.848

0264-438.848

dolinex2008@yahoo.com

0233-229.099

0233-229.099

Braşov

Str. Fermelor nr.111
Str. Carpaţilor nr.60 - Metrom
Brasov

5
6

Ecoflam
Expert Instal
Group

ecoflam@gmail.com

0368-449.601

0368-449.601

7

Gama Total Instal

Bucureşti

Sos. Mihai Bravu nr. 564

expertinstalgroup@yahoo.com

0766.261.392

021.326.76.06

Ştefăneşti

Str. Bucureşti Piteşti nr.13

gamatotalinstalro@yahoo.com

0248-610.510

0248-610.510

8

LDC Design

Iaşi

Str. Sf Andrei nr. 33-39

ldcdesignro8@yahoo.com

0232-267.326

0232-267.326

9

NFG Trade

Bucureşti

Bd. Timişoara nr.60-22

nfg_trade@yahoo.com

0751.045.882

021.444.24.11

10

Poltergeist

Timişoara

Str. Lacului nr. 1

office@euro-instal.ro

0256-201.192

0256-223.380

11

Royal N

Câmpina

Str. Carol I nr. 12D, parter

office@royaln.ro

0244-317.999

0244-336.063

12

Tehnoclima

Galaţi

Str. Portului nr.47

office@tehnoclima.eu

0236-320.100

0236-320.201

13

Termostal

Craiova

Str. Carol nr.21

termostalcraiova@yahoo.com

0251-413.928

0251-413.928

14

Topstal

Focşani

Calea Moldovei nr. 3

sctopstalsrl@yahoo.com

0237-230.194

0237-230.194

15

Ucrom '94

Bucureşti

Bd. Timişoara nr. 103-111 et. 2

office@ucrom94.ro

021.777.41.49

021.777.41.49

16

Uniprest

Tg Mureş

Str. Depozitelor nr. 20

sediu@uniprest.ro

0365-882.077

0365-882.080

17

Kazinst Group

Vaslui

Str. Călugăreni 111

vaslui@kazan.ro

0335-409.556

0335-409.556

