
Regulamentul oficial al Campaniei "VIMAR 
și designer-ul Laura Miu îți ofertă 20% 
discount și consultanță gratuită pentru 
iluminatul de acasă" 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Organizatorul Campaniei "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și consultanță 
gratuită pentru iluminatul de acasă" este V.E.M. Proiect Lighting S.R.L. cu sediul în Str. Popa Petre, 
nr. 5, et. 1, sect 2, București, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr: J23/2779/2011, Cod 
Identificare Fiscală: RO 29252723, denumită în continuare "Organizatorul".  

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață. 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Campania "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount si consultanță gratuită pentru 
iluminatul de acasă" se desfășoară în perioada: 06 mai 2019, ora 09:00, inclusiv, și se va încheia la 
data de 10 mai 2019, ora 23:59, inclusiv. 

SECȚIUNEA 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania promoțională este organizată și se desfășoară doar pe teritoriul României, în conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 



Campania se adresează tuturor celor care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament 
(denumiți în continuare "Participanți"). Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații 
Organizatorului, angajații agențiilor implicate și nici membrii familiilor acestora: soții/soțiile sau rudele 
de gradul întâi ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea 
prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această 
Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

În cadrul Campaniei "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și consultanță gratuită 
pentru iluminatul de acasă" se va acorda un discount de 20% la achiziționarea aparatajului modular 
Vimar, de la orice distribuitor participant în Campanie. De asemenea, se va oferi consultanță gratuită 
din partea Laurei Miu, în alegerea corpurilor de iluminat și a ramelor pentru aparatajul modular, 
în funcție de designul casei. 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Pentru a putea participa la Campanie un participant trebuie să: 

● Să vină în showroom-ul V.E.M. Proiect Lighting, cu sediul în Str. Popa Petre, nr. 5, 
București 

● În baza schiței de design realizată de Laura Miu, să achiziționeze produse Vimar, 
corpuri de iluminat Almalux și/sau mobilier by Laura Miu participante la Campanie, 
de la orice distribuitor Vimar; 

● Beneficiarul va primit un discount de 20% la produsele achiziționate, aflate în 
Campanie; 

● Să achiziționeze produse participante la Campanie făcând dovada bonului de 
cumpărături, fizic, la sediul V.E.M. Proiect Lighting din Str. Popa Petre, nr. 5, 
București, sau pe e-mail: info@vimarpentrutine.ro sau pe whats app la numărul de 
telefon: 0721.101.795, până în data de 15 iunie 2019; 

● În perioada campaniei (06-10 mai), vor fi declarați 2 (doi) câștigători pe zi, în ordinea 
primului venit; 

● Din momentul în care participantul la Campanie este înregistrat pe lista 
câștigătorilor, designer-ul Laura Miu va contura un plan de design interior pentru 
zona de aparataj modular Vimar, corpuri de iluminat Almalux și mobilier by Laura 
Miu, în baza proiectului casei/spațiului de amenajat; 

● Realizarea planului de design de către Laura Miu nu va depăși data de 30 iunie 
2019; 

● Înregistrarea pe lista câștigătorilor se face direct de către beneficiarul final, venind 
fizic la sediul V.E.M. Proiect Lighting din Str. Popa Petre, nr. 5, București 



● În cazul în care nu mai sunt premii disponibile în ziua respectivă, Organizatorul 
Campaniei Promoționale poate recomanda celor interesați să revină în ziua 
următoare, făcând mențiunea priorității primului venit în selectarea câștigătorilor; 

● În Campanie, se acordă un total de 10 (zece) premii, în limita locurilor disponibile. 

Pe factură trebuie să apară produse Vimar aflate în campanie. Data limită pentru achiziționarea 
produselor participante în Campanie este 15 iunie 2019. Gamele Vimar participante la Campanie, 
sunt: 

● Neve 
● Plana 
● Idea 
● Eikon 
● Eikon Evo 
● Eikon Tactil 
● Arke 
● Elvox 
● Corpuri de iluminat Almalux 
● Mobilier by Laura Miu 

Lista distribuitorilor Vimar participanți în Campanie: 

BACAU ELEMATIS TECH SRL Str. Constantin Musat 
nr.1, Bacau

+40771.597.764 catalin.abuzinoaiei@elematis.ro 
 

BACAU PRO GAME 
INTERNATIONAL

Str. Nicolae Bălcescu, 
Buhuși

+40742.499.466 
 

progameint@yahoo.com 
 

BRASOV
B.D. PROSECOM

B-dul Al.Vlahuta nr.63, 
Brasov

+40268.323.446 
 

brasov@total-electric.ro 
 

BUCURESTI CONSOLIGHT COM 
SRL

Bd. 1 Decembrie 1918, 
nr. 1G, Sect. 3

+4031.805.44.41 
 

office@consolight.ro 
 

BUCURESTI

CONSOLIGHT COM 
SRL

Str. Aleea Teisani nr 
184–188, Sect. 1

+4031.438.20.59 
 

otopeni@consolight.ro 
 

BUCURESTI
CONSOLIGHT COM 
SRL Bd. Preciziei, nr. 34 

corp D19–D20
+4031.403.25.10 
 

militari@consolight.ro 
 

BUCURESTI
ELECTRO TOTAL 
DISTRIBUTION SRL

Șos. Vergului 65 +40735.474.091 
 

office@electrototaldistribution.ro 
 

BUCURESTI
FOCUS ELECTRIC 
GRUP SRL

Bd. Timișoara, nr. 84 +40744.362.800 
 

valeriusoare@focuselectric.ro 
 

BUCURESTI

GEVIK ELECTRIC 
COM SRL

Bd. Chisinau, nr. 1, 
Sect. 2

+40723.216.716 
 

florea@gevik.ro 
 

BUCURESTI
SINDO TESTING SRL Sos. Chitilei, nr. 41, 

Sect. 1
+40742.100.053 
 

daniel.staicu@elmetgroup.ro



BUCURESTI

TSB ELECTRO 
DISTRIBUTION SRL

Str. Mecet, nr. 42-44, 
Sect. 2

+4021.253.29.55 
 

office@electrodistribution.ro 
 

BUCURESTI

V.N.G. CONSTRUCT 
COMPANY SRL

Str. Mihai Bravu, nr. 
564, Complex Av 
Center, stand 1

+40722.627.430 
 

valetk98@yahoo.com 
 

BUCURESTI

ZMENA COM SRL Str. Margeanului, nr. 
14, bl. M50, sc. 1, 
parter

+40785.231.810 
 

comenzi@electrice-cabluri.ro 
 

BUZAU DADA COMAPEL SRL Sos. Spatarului, nr. 7, 
Buzau

+40745.399.344 
 

vanzari@dadacomapel.ro 
 

BUZAU I D M DINAMIC SRL Sos. Spataru, nr. 38, 
Buzau

+40752.072.601 
 

idmbricoinstal@gmail.com 
 

CLUJ
VOLTA GRUP

Calea Turzii, nr. 239, 
Cluj

+40787.381.937 
 

showroom-cluj@voltagurp.ro 
 

CLUJ ARCA STUDIO 
CONSTRUCT SRL

Str. Fabricii, nr. 128, 
Cluj-Napoca

+40364.560.141 
 

office.cluj@menatwork.ro 
 

CONSTANTA ARTELECTRO SRL Bd. Aurel Vlaicu, nr. 
125, Constanta

+40241.693.249 
 

office@artelectro.ro 
 

IASI VOLTA GRUP
Str. Silvestru, nr.  18, 
Iasi

+40754.078.026 
 

magazin.iasi@voltagrup.ro 
 

IASI VOLTA GRUP Calea Chişinăului, nr. 
23A, Iaşi

+40744.431.094 
 

showroom-iasi@voltagurp.ro 
 

ILFOV ELCO GRUP SRL Str. Sticlariei (Fabricii), 
nr.4, Buftea, Jud. Ilfov

+4021.350.09.44 
 

office@elcogrup.ro 
 

NEAMT
APRICOT Str. Bogdan Dragos, nr.

7, Roman
+40722.375.747 
 

apricotsrl@gmail.com 
 

NEAMT

VOLTA GRUP Str. Plăieșului, nr. 13, 
Piatra Neamt

+40751.291.250 
 

magazin.piatra@voltagrup.ro 
 

PLOIESTI PHILINEA ENERGY 
SRL

Str. Poligonului, nr. 2, 
Depozit C31/2

+40344.111.264 
 

office@philinea.ro 
 

SIBIU B.D. PROSECOM Str. Stefan cel Mare, 
nr.128, Sibiu

+40269.214.789 
 

sibiu@total-electric.ro 
 

SUCEAVA

ELEMATIS TECH SRL Str. Traian Vuia, nr. 4, 
Suceava

+40754.057.655 
 

office@elematis.ro 
 

SUCEAVA

TEHNOVOLT TEAM 
SRL

Str. Emil Cioran, nr. 1, 
Suceava

+40754.010.318 
 

contact@tehnovoltteam.ro 
 

VALCEA VALORIS SRL Str. Râureni, nr. 266, 
Râmnicu Vâlcea

+40250.732.227 
 

lucian.balau@valoris-electrice.ro 
 

VASLUI VELA ELECTRIC Str. Stefan cel Mare, 
nr. 250, Vaslui

+40730.633.555 
 

cristian@velaelectric.ro 
 



SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE 

Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele 
condiții: 

● Să îndeplinească condițiile de la Secțiunea 5 a prezentului Regulament; 
● În perioada 06-10 mai 2019 să vină la sediul V.E.M. Proiect Lighting din Str. Popa 

Petre, nr. 5, București, să achiziționeze produse participante în Campanie de la orice 
distribuitor Vimar și să facă dovada plății până la 15 iunie 2019. 

SECȚIUNEA 9. PREMIUL CAMPANIEI 

Toți clienții care vor achiziționa aparataj modular de la oricare distribuitor Vimar, agreat în 
regulamentul Campaniei (vezi secțiunea 7), făcând dovada plății până la 15 iunie 2019, precum 
și corpuri de iluminat Almalux și/sau mobilier by Laura Miu, vor beneficia de consultanță gratuită 
din partea designer-ului de interior, Laura Miu, în alegerea corpurilor de iluminat și a ramelor 
pentru prize și întrerupătoare, conform proiectului casei, precum și 20% discount la 
achiziționarea produselor. 

SECȚIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE ŞI ÎNMÂNAREA PREMIULUI 

În cadrul Campaniei "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și consultanță gratuită 
pentru iluminatul de acasă" se va acorda 20% discount si consultanță gratuită pentru alegerea 
corpurilor de iluminat și a ramelor pentru prize și întrerupătoare din partea designer-ului de 
interior Laura Miu, prin dovada achiziționării produselor menționate în regulamentul de Campanie.  

SECȚIUNEA 11. ANUNȚAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

Câştigătorii vor fi anunțați la fața locului, când vor veni la sediul V.E.M. Proiect Lighting, din Str. Popa 
Petre, nr. 5, București. 

Anunțul oficial al câștigătorilor se face pe www.vimarpentrutine.ro 

VRANCEA QUARTZ ELECTRO 
SRL

Str. Mare a Unirii, nr. 
31-33, Focșani

+40735.879.602 
 

quartzelectro@gmail.com 
 

http://www.vimarpentrutine.ro
http://www.vimarpentrutine.ro


Vor exista 2 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința 
Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu participanții declarati Câştigători în termenul stabilit 
în prezentul Regulament, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare sau dacă participanții declarați 
câştigători nu sunt validați din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului 
Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost înscrise. 

SECȚIUNEA 12. MINORII ŞI PERSOANELE FĂRĂ CAPACITATE JURIDICĂ 

Câştigătorii nu pot fi minori sau persoane lipsite de capacitate de exercițiu. 

SECȚIUNEA 13. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 

Reclamațiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de 
predare - primire a premiului nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului sau a Agenției implicate în 
această Campanie.  

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 
Campanii. 

SECȚIUNEA 14. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților în 
conformitate cu Legea 677/2001.  

Prin participarea la Campanie şi completarea datelor personale în cadrul Campaniei "Vimar și 
designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și consultanță gratuită pentru iluminatul de acasă", 
participanții îşi dau acordul ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a 
Organizatorului în vederea participării la această Campanie şi anunțării câştigătorilor.  

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu 
excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în 
vigoare. Numele, prenumele și localitatea de reşedință, doar ale câştigătorilor şi premiile câştigate în 
cadrul Campaniei vor fi făcute publice conform legislației în vigoare.  

Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial 
şi îşi exprimă acordul în privința acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de 
date a Organizatorului în scopul participării la această Campanie.  



Anunțarea câştigătorului poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul 
potențialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public şi folosit în materiale publicitare 
de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.  

Prin participarea la această Campanie, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câştiga premiul, 
numele, prenumele şi localitatea de reşedință să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri 
publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio şi video, în mod gratuit.  

Câştigătorul Campaniei va putea semna şi o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate 
de către Organizatori.  

Participanților la campania promoțională "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și 
consultanță gratuită pentru iluminatul de acasă" le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă 
circulație a acestor date, în special următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de 
acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15).  

Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe 
an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de 
asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de 
situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor 
în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă 
adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va 
transmite o cerere scrisă, datată și semnată către V.E.M. Proiect Lighting S.R.L., Str. Popa Petre, nr. 
5, et. 1, sect 2, București. Datele personale ale câștigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, 
conform legislației fiscale în vigoare. 

SECȚIUNEA 15. FORȚA MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voința sa, şi a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de 
a-şi îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.  

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi 
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă 
invocă forța majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. 

SECȚIUNEA 16. LITIGII 



În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate 
pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu 
vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătoreşti române competente din municipiul 
Bucureşti.  

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă Str. 
Popa Petre, nr. 5, et. 1, sect 2, București, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data 
publicării listei câştigătorilor. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio 
contestație. 

SECȚIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament.  

Regulamentul Campaniei "Vimar și designer-ul Laura Miu îți oferă 20% discount și consultanță 
gratuită pentru iluminatul de acasă" va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina 
www.vimarpentrutine.ro, în pagina dedicată Campaniei. 

http://www.castigculegrand.ro/
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