Regulamentul oficial al campaniei
Perioada de desfășurare a campaniei “Plătește cu reclama noastră”: 20.11.2017 - 30.01.2018
Art.1 Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei
Campaniea “plătește cu reclama noastră”, denumită în continuare “Campanie” este organizată
de SC klausen burger SRL.
Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este finală și
obligatorie pentru participanți.
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane, oricând pe perioada campaniei,
afișat pe www.klausenburger.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa / modifica prezentul Regulament, urmând a fi
adus la cunoștință publicului în modalitățile prevăzute în art 1
Art.2 Temeiul legal
Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr 603
din 31.08.2007.
Art.3 Teritoriul și durata de desfășurare a campaniei
Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul Clujului, în localul Klausen Burger
(STR.REGELE FERDINAND NR.22-26)), în perioada 20.11.2017 - 30.01.2018.
Art.4 Dreptul de participare
La campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul / reședința în România, cu vârsta
de cel puțin 18 ani împliniți la data începerii campaniei.
Art.5 Produsele participante
Produsele  participante în Campanie sunt berile: Arrogant, Gorun, Corvus, Indigen, Red
Revolution
Art.6 Mecanismul Campaniei
Pentru a participa la prezenta Campanie, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:
1. Să se conecteze cu profilul personal de Facebook
2. Să aleagă una dintre cele berile afișate pe website
3. Să aleagă unul dintre videoclipurile afișate pe website
4. Să distribuie conținutul pe contul lor personal de Facebook
5. Să noteze sau să fotografieze codul promoțional primit
6. Să vină la localul Klausen Buger (STR.REGELE FERDINAND NR.22-26) până la data
valabilității cuponului pentru a beneficia de o bere gratuit.
Art.7 Reducerea cuponului (Premiul)

Reducerea se acordă persoanelor care intră în posesia cuponului de reducere. Valoarea
reducerii este de -100%.
Descrierea premiului și alte dispoziții:
Nu se acordă în bani contravaloarea premiilor.
Un participant poate câștiga un singur premiu, respectiv un singur cupon de reducere.
Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de acordare a cuponului, organizatorul
are dreptul de a nu acorda premiul sau de a solicita restituirea premiilor, de a urmări în instanță
respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
Organizatorul are dreptul de a cere actul de identitate înainte de a oferi premiul.
Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători
care nu respectă sau nu întrunesc cerințele prezentului Regulament.
După înmânarea premiilor, orice obligație a Organizatorului față de câștigători, încetează. În
situațiile în care:
a. Un potențial câștigător nu revendică premiul în timpul acordat; sau
b. Un potențial câștigător nu îndeplinește orice altă condiție impusă în Regulament
premiul va fi invalidat.
Niciunul dintre premiile acordate nu poate fi înlocuit și nici nu se acordă contravaloarea în bani.
În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiu, acesta va pierde dreptul de atribuire
a premiului.
Terms & Conditions:
Introducere
Prin utilizarea acestui site (inclusiv întregul conținut disponibil pe acesta), acceptați în totalitate
termenii și condițiile website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau cu
oricare parte a acestora, vă rugăm să nu utilizați acest website.
Acceptarea termenilor și condițiilor
Prin utilizarea acestui website și prin faptul că sunteți de acord cu acești termeni și condiții,
garantați că aveți cel puțin 18 ani. De asemenea, garantați capacitatea dvs. de a înțelege
termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, declarațiile și garanțiile enumerate mai jos și le
respectați.
Dacă nu aveți cel puțin 18 ani, nu trebuie să utilizați www.klausenburger.ro
Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor website-ului, inclusiv utilizatorilor care
furnizează videoclipuri, informații sau alte tipuri de conținut și servicii pe site.
Acces la site
A. Klausenburger.ro vă oferă acces la website dacă respectați următoarele reguli:

(i) Folosiți website-ul pentru scopuri personale și necomerciale.
(ii) Nu veți copia sau imprima conținutul acestui website pe alte suporturi media fără acordul
scris al proprietarului.
(iii) Nu veți distribui conținutul acestui site pe alte suporturi media fără a indica complet și clar
sursa și link-ul către conținutul website-ului klausenburger.ro
(iv) Veți accepta termenii și condițiile acestui site web.
B. Pentru a accesa anumite părți ale site-ului, trebuie să creați un cont. Klausenburger.ro nu
acordă accesul la contul dvs. nimănui. Pentru a vă crea contul, trebuie să furnizați informațiile
necesare (conectarea cu contul dvs de Facebook). Sunteți singurul responsabil de activitatea
contului dvs. de pe platformă. Trebuie să contactați imediat administratorul site-ului dacă bănuiți
că securitatea contului dvs. a fost compromisă dacă credeți că altcineva vă utilizează contul.
Klausenburger.ro nu este responsabil pentru activitatea contului dvs. în cazul în care o
persoană neautorizată il folosește, dar s-ar putea să fii răspunzător pentru daunele suferite pe
klausenburger.ro sau pe alte site-uri prin activitatea neautorizată a contului tău.
C. Sunteți de acord să nu utilizați klausenburger.ro printr-un sistem automat care accesează
site-ul prin trimiterea mai multor solicitări pe site.
D. Nu trebuie să desfășurați nici o activitate sistematică sau automatizată de colectare a datelor
(inclusiv, fără limitare, răzuire, extragere de date, extragere de date și recoltare de date) pe sau
în legătură cu acest site fără consimțământul scris.
Drepturi pentru proprietate intelectuală
Conținutul acestui site vă este furnizat în scopuri informative și pentru uz personal, orice
încercare de a fi utilizată, copiată, reprodusă, transmisă, expusă, vândută sau autorizată în alt
mod nu este posibilă fără consimțământul scris al licențiatorilor de proprietate intelectuală.
Pentru a imprima sau a descărca conținutul pentru uz personal, trebuie să aveți permisiunea
scrisă a licențiatoruluil. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu elementele de
securitate ale site-ului, elementele care limitează sau împiedică utilizarea sau copierea
conținutului sau elementelor care întăresc limitele site-ului sau conținutul acestuia.
Utilizare acceptabilă
A. Klausenburger.ro vă permite să postați și distribuiți comentarii, conținut video sau orice alt
conținut; permite publicarea acestor posturi în alte rețele sociale. Klausenburger.ro nu va fi
răspunzător pentru confidențialitatea conținutului postat de pe platformă și distribuit pe alte
canale.
B. Sunteți responsabil pentru posturile dvs. și consecințele acestora.
C. În ceea ce privește conținutul pe care îl postați dumneavoastră:
(i) Nu puteți posta materiale protejate de drepturile de autor sau de proprietăți terțe, inclusiv
publicitate sau informații private, cu excepția cazului în care sunteți licențiator al acestei
proprietăți sau ați obținut consimțământul scris în vederea utilizării acesteia.

(ii) Nu publicați materiale care sunt dăunătoare klausenburger.ro sau oricărei alte persoane.
(iii) Nu postați conținut obscen, defăimător, amenințător, hărțuitor, plin de ură sau rudimentar cu
privire la rasă sau etnie, conținut care încalcă orice lege sau care este în vreun fel ofensator.
(iv) Nu publicați reclame la alte produse sau cereri comerciale.
D. Klausenburger.ro acordă acces la materiale care pot fi utilizate numai în scopuri personale și
necomerciale.

