
 
 

 
 

 

Regulament Campanie “Martisor de la Elixir” 2021  

Art I: Organizatorul şi Regulamentul oficial al Concursului  

1.1.Campania denumită  “ Mărțișor de la Elixir” este organizată şi desfăşurată de către S.C.DACHIM SRL, 

(denumit “Organizator”), societate comercială din România, cu sediul social în Jud. Cluj, oraşul Turda, str. Gh. 

Lazăr nr.11, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J 12/288/1999 având cod unic de Înregistrare RO 

11536722. 

1.2. Participanții la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament oficial al 

campaniei. 

1.3. Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, pe pagina site-ului Elixir: 

htps://uleielixir.ro/ 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de 

modificări să intre în vigoare numai după anunţarea în mod public a modificărilor respective, urmând ca aceste 

modificări să facă obiectul unui act adiţional la regulament şi să fie publicat pe pagina oficială de facebook 

Art ÎI: Perioada de desfăşurare a concursului 

2.1. Campania la care face referire prezentul regulament se va desfăşura pe o perioadă de 31 de zile începând 

cu data de 1.03.2021 până în 31.03.2021.  

În această perioadă, pentru orice comandă efectuată pe site-ul https://uleielixir.ro/ în valoare de minim 50 de 

lei se va oferi cadou o sticluță de ulei de floarea-soarelui Elixir la gramaj de 100 ml. La baza gâtului sticluței 

de 100 ml va fi legat un fir de mărțițor simbolic.  

De asemenea, pentru comenzile a căror valoare NU depășesc pragul de 50 de lei, vom adăuga doar firul de 

mărțișor prins în jurul gâtului uneia dintre sticlele comandate. 

Comenzile din cadrul campaniei vor fi luate în considerare începând cu prima zi de lansare a campaniei, adică 

data de 01.03.2020, momentul lansării campaniei pana în data de 31.03.2020 ora 22.00 pe pagina oficiala Elixir, 

având linkul https://uleielixir.ro/ 

Art III: Mecanismul de participare 

3.1. Orice persoană de pe teritoriul României care are peste 18 ani poate participa automat prin realizarea unei 
comenzi pe site https://uleielixir.ro/ 
3.2. Pentru a beneficia de sticluța de ulei cadou oferită de către Organizator, participanţii trebuie să efectueze 

cel puțin o comandă în valoare minimă de 50 de lei pe site https://uleielixir.ro/ în perioada menționată mai 

sus. 

3.3. Toți cumpărătorii din cadrul campaniei care respectă condițiile, vor primi în colet pe langă comanda 

propriu-zisa și cadoul mărțișor din partea Organizatorului. 

Art IV: Dreptul de participare 

4.1. La concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data începerii 

campaniei, atât cetăţeni romani cât şi cetăţeni străini, rezidenţi în România, sau cu domiciliul/reşedinţa 

temporară în ţară. 

https://uleielixir.ro/


 
 

 
 

4.2. La campanie NU au drept de participare următoarele persoane: 

a. Angajaţii companiei organizatoare (prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste 

servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor şi al oricăror imobile/ locaţii în cadrul 

cărora îşi desfăşoară activitatea. 

b. Membrii familiilor menţionaţi la pct. a de mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/sora) 

c. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniţi de la data începerii campaniei. 

Art V:  Valoarea cadourilor: 

În cadrul campaniei se vor acorda următoarele cadouri: 

•  1 sticluță de ulei de floarea-soarelui presat la rece Elixir la gramaj de 100 ml  

• 1 fir de mărțișor (care vine prins la baza gatului sticlutei) 

•  Valoarea totală estimată a tuturor premiilor în cadrul concursului  este de 230 de lei. 

Art VI: Aspecte legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal 

5.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate. În cadrul acestei campanii 

nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse 

de legislaţia în vigoare. 

5.2. Odată cu realizarea comenzii participantul îşi dă acordul pentru prelucrarea datelor într-o bază de date. 

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea comenzii propriu-zise pentru a putea efectua livrarea, 

inregistrarea în campania “Martisor de la Elixir”  pentru a putea beneficia de premiul oferit de Organizator si 

realizarea de rapoarte statistice. 

Art VII: Validarea premiilor 

6.1. Toți cumpărătorii din cadrul campaniei care respectă conditiile menționate mai sus, vor primi în colet pe 

lângă comanda propriu-zisa și cadoul mărțișor respectiv, sticla de floarea-soarelui presat la rece Elixir și firul de 

mărțișor. 

6.2. Cadourile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în 

bani.  

Art VII: Sesizări 

7.1. În vederea sesizărilor de orice natură, participanţii la Campanie pot depune reclamaţii în scris la adresa de 

e-mail:  office@uleielixir.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727-888568 între orele 8 – 16 (cu excepţia 

sărbătorilor legale). 

7.2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Organizator, 

S.C. DACHIM SRL 

 


