
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  

,,Voucher Cadou Equitana 15%,, 

  

I. Perioada campaniei: 01.04.2021 -15.04.2021 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  

Organizatorul Campaniei promotionale - Voucher cadou Equitana 15%, (denumita in continuare 

“Campania” este EQUITANA HORSE SHOP S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul in 

Sat Iacobeni Nr.79, Comuna Plăieșii de Jos, Judetul Harghita, 537237 

Registrul Comerţului: J19/172/2011, CUI: RO28291775, Punct de lucru: 

sat Tâncăbești, șos. București-Ploiești, nr. 129, comuna Snagov, județul Ilfov., e-mail: 

office@equitana.ro. 

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI  

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este 

obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in 

conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice 

si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.  

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, 

in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.equitana.ro  sau printr-o solicitare adresata 

Organizatorului la adresa: Sat Iacobeni Nr.79, Comuna Plăieșii de Jos, Judetul Harghita, 537237 

sau in cadrul locatiilor participante.  

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe 

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament.  

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a 

suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor 

cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse 

prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public 

prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul 

www.equitana.ro , cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.  

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI  

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in magazinul Equitana (denumit in continuare 

„magazin”), inclusiv online, pe www.equitana.ro, in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament.  

http://www.equitana.ro/
http://www.equitana.ro/


3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.04.2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 15.04.2021 (ora 

23:59:59, inclusiv, ora Romaniei), (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), in conformitate cu 

programul de functionare al Locatiei Participante.  

IV. SECTIUNEA 4. DESCRIERE CAMPANIE 

4.1. Organizatorul ofera  clientilor, persoane fizice si/ sau juridice, care in perioada 01.04.2021 (ora 

00:00:00, ora Romaniei) – 15.04.2021 (ora 23:59:59, inclusiv, ora Romaniei) achizitioneaza produsele 

comercializate de catre Organizator in valoare de cel putin 500 lei cu TVA inclus, din magazinul acestuia 

sau de pe site-ul  www.equitana.ro,  un voucher avand valoarea egala cu o reducere de 15% din valoarea 

aferenta unei achizitii viitoare in perioada 20.04.2021-30.04.2021. 

4.2. Voucherul poate fi utilizat la cumpararea oricarui produs comercializat de catre Organizator, din 

magazinul acestuia sau de pe site-ul  www.equitana.ro,  in perioada 20.04.2021-30.04.2021, in conditiile 

prezentului regulament, cu exceptia produselor din categoria potcoave si furaje. 

4.3. Voucherul va fi emis si transmis/ predat clientului numai dupa achitarea si ridicarea/ receptionarea 

produsului, in conditiile din prezentul regulament. 

4.4. Voucherul va fi emis si predat/transmis clientului, dupa caz, astfel: 

 - pentru achizitia din magazin, voucherul va fi emis si predat clientului dupa achitarea produsului 

in magazin; 

 -pentru achizitia din magazinul online www.equitana.ro voucherul va fi emis si  transmis pe 

clientului odata cu livrarea produsului catre client  si achitarea contravalorii acestuia; 

4.5. Clientii care au intrat in posesia unui voucher in urma achizitiei produselor in valoare de cel putin 

500 lei cu TVA inclus in perioada 01.04.2021 (ora 00:00:00, ora Romaniei) – 15.04.2021 (ora 23:59:59, 

inclusiv, ora Romaniei) din magazinul Organizatorului sau de pe site-ul www.equitana.ro, pot  utiliza 

voucherul  la cumpararea oricarui produs comercializat de catre Organizator,  din magazinul acestuia sau 

de pe site-ul  www.equitana.ro,  in perioada 20.04.2021-30.04.2021, in conditiile prezentului 

regulament, cu exceptia produselor din categoria potcoave si furaje. In cazul achizitiei in magazin, se va 

prezenta voucherul la casa de marcat, iar in cazul comenzilor online prin introducerea codului Equitana 

15%. 

4.6. Reducerea la care clientul este indreptatit prin utilizarea Voucherului  NU se cumuleaza cu orice alta 

promotie sau reducere aplicata  produsului achizitionat In cazul in care produsul achizitionat este 

returnat sau refuzat la livrare, iar voucherul inca nu este folosit de client la data returnarii/ refuzarii, 

voucherul emis si transmis clientului va fi anulat si nu va putea fi folosit pentru achizitia de produse. In 

cazul in care returul intervine dupa utilizarea voucherului, clientul va primi diferenta de bani dintre 

contravaloarea achizitiei (pretul efectiv platit pentru produsul returnat) a contravalorii  voucherului 

primit, aferent produsului returnat 

V. SECTIUNEA 5 CONDITII PRIVIND VOUCHERELE 

• Clientul nu poate primi contravaloarea în bani a voucherelor 

• Voucherele nu se pot folosi cumulat cu vouchere din alte campanii 

• Voucherele nu se pot folosi pentru achiziționarea de vouchere cadou 



• Voucherele nu se pot folosi cumulat cu alte reduceri; 

• Clientul poate folosi un voucher o singura data. 

• Nu se pot cumula mai multe vouchere pe același bon sau pe aceeași factură 

• Clientul poate folosi un singur voucher la cumpararea oricarui produs comercializat de 

catre Organizator, din magazinul acestuia sau de pe site-ul  www.equitana.ro,  in 

perioada 20.04.2021-30.04.2021, in conditiile prezentului regulament, cu exceptia 

produselor din categoria potcoave si furaje. 

 

VI. SECTIUNEA 6. TAXE SI IMPOZITE  

Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de 

voucherele oferite. 

VII. SECTIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII  

7.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a 

Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din 

Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul 

participant cu privire la aceasta decizie.  

7.2. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau 

pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca 

urmare a participarii dumneavoastra la acesta Campanie. Fara a limita cele mentionate mai sus, 

produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, 

fara garantii suplimentare, explicite sau implicite 

VII. SECTIUNEA8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Clientilor in conformitate cu prevederile 

Politicii de confidentialitate afisate pe site-ul www. equitana.ro.  

IX. SECTIUNEA 9. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA  

9.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment 

ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 

vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. - Forta majora inseamna orice 

eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv 

imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta 

din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

9.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand 

in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie 

si cu respectarea prevederilor Regulamentului.  

X. SECTIUNEA 10. CONTESTATII SI LITIGII  



13.1 Contestatiile se pot face la numarul de telefon 0722872913 sau prin email la adresa 

office@equitana.ro  sau prin posta la adresa Sat Iacobeni Nr.79, Comuna Plăieșii de Jos, Judetul 

Harghita, 537237, pana la data de 01.05.2021 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi 

luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maximum 15 zile 

lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-

mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.  

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, 

litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.  
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