
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

„BMan rasplateste gentlemanul din tine” 

Perioada campaniei: 11 februarie – 7 martie 2019 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 
Campania promoțională „BMan rasplateste gentlemanul din tine” (numită în cele ce urmează şi 
“Campanie”) este organizată de reteaua de florarii MAGNOLIA cu sediul in Cluj-Napoca 400192, Piata 
Stefan cel Mare nr.5, jud. Cluj, cod fiscal RO 9579993. Campania promoțională se va derula sub 
prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.  

Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile în România, fiind 
disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe site-ul www.bman.ro.  
Prin simpla participare la Campania Promoțională, Participanții declară că vor respecta termenii și 
condițiile prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament Oficial” sau 
“Regulamentul”) potrivit celor menționate în curprinsul său. 
Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul 
apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului. 
 
Rețeaua de florarii MAGNOLIA își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi 
perioada Campaniei Promoționale pe parcursul derulării acesteia, precum și dreptul de a înceta 
Campania înainte de termen, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările 
și/sau completările să fie făcute publice prin intermediul site-ului www.bman.ro, cu cel puțin 24 ore 
înainte ca modificările să intre în vigoare.  
 
 
 
 
SECȚIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE 
 
Campania promoțională se va desfășura pe teritoriul României în perioada 11 februarie-7 martie 2019, ora 
23:59:59 (inclusiv), putand achizitiona produsele BMan  folosind codul de discount primit in perioada 
campaniei pana pe 31 martie 2019, ora 23:59:59 (inclusiv), în condițiile respectării prevederilor 
prezentului Regulament. Orice persoană care utilizează serviciile descrise mai jos după această dată și 
oră nu va fi luată în considerare. 
 
 
 
 
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 
La această campanie promoțională pot participa toti clientii rețelei de florarii MAGNOLIA. 
 
Din dorința de a nu prejudicia niciun client care dorește să participe la prezenta campanie promoțională, 
Organizatorul își rezervă dreptul să poată efectua verificări cu privire la respectarea prevederilor 
prezentului Regulament în ceea ce privește corecta participare la Campania promoțională. 
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SECȚIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 
 

- În perioada 11 februarie-7 martie 2019, oamenii care comanda flori de pe site-ul www.magnolia.ro  
primesc un voucher cu discount la produsele de pe site-ul www.bman.ro dupa cum urmeaza: la un cos 
de cumparaturi de minim 200 de lei pe www.magnolia.ro cumparatorii vor primi un cod de reducere de 
15% pentru produse achizitionate de pe www.bman.ro iar la un cos de cumparaturi de minim 250 de lei 
pe www.magnolia.ro cumparatorii vor primi un cod de reducere de 30% pentru produse achizitionate de 
pe www.bman.ro.  

- Apoi trebuie să acceseze www.bman.ro și să adauge în coș produsul/produsele pe care doresc 
sa îl/le achiziționeze; 

- La finalizarea comenzii, trebuie să introducă  în câmpul de discount codul primit in timpul 
procesului de achizitionare de pe www.magnolia.ro.  

- Codul promotional regasit in timpul procesului de achizionare de pe www.magnolia.ro poate fi 
folosit o singura data la o sesiune de cumparaturi pe www.bman.ro.  

- Reducerile campaniei “Bman rasplateste gentlemanul din tine” pot fi cumulate cu ofertele deja 
existente pe www.bman.ro. 

- Produsele pot fi achizitionate in limita stocului disponibil pe www.bman.ro. 
 
 
 
SECȚIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 
Regulamentul Oficial al campaniei promoționale se găsește afișat pe site-ul www.bman.ro și poate fi 
solicitat și pus la dispoziția oricărui participant, în mod gratuit, în baza unei cereri scrise adresate la 
sediul Organizatorului.  
 
 
 
SECȚIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
 
Organizatorii nu vor fi ținuți răspunzători pentru prejudiciile suferite de participanți, indiferent de natura 
acestora, din momentul primirii codului unic de reducere așa cum este descris în secțiunea 5 de mai sus. 
Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de 
internet (de exemplu, dar fără a se limita la, pagina web care nu se încarcă corespunzător). 
 
Imposibilitatea participantului de a accesa/folosi codul unic oferit în cadrul acestei Campanii exonerează 
Organizatorii de orice răspundere. 
 
 
 
 
SECȚIUNEA 7. LITIGII 
 
Eventuale litigii apărute între Organizatorii și participanții la prezenta Campanie promoțională se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 
instanțele judecătorești române competente. 
 
  
 
 
SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
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Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termenul stabilit, numai în cazul apariției unui 
eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, prin decizia Organizatorilor, 
comunicată prin intermediul site-ului www.bman.ro.  
 
 
 
 
SECȚIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE 
 
Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabilă decât cu condiția informării 
publicului prin publicarea modificărilor pe site-ul  www.bman.ro. 
 
BMan își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile site-ului BMan, 
cât și de a restrictiona procesarea şi/sau, dupa caz, anula livrarea unei comenzi în cazul în care există 
suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor magazinului on-line BMan sau daca acestia au un 
comportament care prejudiciaza interesele BMan. Activitățile frauduloase vizează, nelimitativ: folosirea 
frauduloasa a discounturilor, reducerilor sau a voucherelor ori beneficiilor asimilate pentru alt tip de 
comenzi decât cele pentru care sunt acestea destinate, plasarea de comenzi pe baza unor 
informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau 
accesarea informatiilor de pe site prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea 
codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care 
implica falsuri informatice,detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, 
interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea 
de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale. 
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