
REGULAMENTUL Promoției Pătuț Next 2 Me 
 

ORGANIZATORUL Promoției  

Organizatorul acestei campanii este: 

CBC Laboratories SA cu sediul in Cluj Napoca str. Eftimie Murgu nr. 2A Jud. Cluj, inmatriculata la 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2282/2008, avand codul unic de 

inregistrare: RO 23931504 si cod IBAN RO84 BTRL 01301202G11233XX , deschis la Banca 

Transilvania, reprezentata legal prin D-nul Martin Kabat, in calitate de Administrator 

 

Regulamentul promoției a fost intocmit si este facut public, in mod gratuit, pe site-ul_ 

www.cordcenter.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, 

urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in 

prealabil. 

 

 

MODUL DE DESFĂȘURARE AL PROMOȚIEI 

Oferta este disponibilă prin intermediul website-ului www.cordcenter.ro și al Call 

Center-ului Cord Blood Center și se adresează femeilor însărcinate. Pentru a profita de 

promoție, clienții trebuie să completeze corect și complet toate câmpurile din formularul 

de contact:  

 Nume și Prenume 

 Adresă E-mail 

 Număr de Telefon 

 Data probabilă a nașterii  

De asemenea, clienții pot achiziționa oferta și telefonic, apelând 0364.710.206. 

 

Promoția constă în oferirea unui pătuț Next 2 Me de la Chicco, în valoare de 1.200 Ron, 

la achiziționarea pachetelor de recoltare celule stem Gold, Platinum, Diamond și Red 

Diamond.  

 

Promoția intră în vigoare în data de 6 octombrie 2017 și este valabilă în limita stocului 

disponibil, până la data de 6 noiembrie 2017. 

 

Pătuțul Next 2 Me de la Chicco, în valoare de 1.200 Ron, se oferă doar clienților care: 

- Achiziționează un pachet de recoltare celule stem Gold, Platinum, Diamond sau 

Red Diamond. 

- Achită un avans de 990 Ron din prețul pachetului ales. 

 

Promoția curentă nu se cumulează cu alte campanii de marketing aflate în desfășurare. 

De asemenea, promoția nu se aplică retroactiv la contractele deja semnate.  

http://www.cordcenter.ro/


 

MECANISMUL PROMOȚIEI 

 

După ce clientul își arată interesul vizavi de ofertă, Cord Blood Center va genera 

contractul și o factură pentru achitarea avansului.  

De îndată ce suma de 990 Ron este achitată, pătuțul va fi livrat la adresa clientului de 

către Chicco.  

Rezilierea contractului după achitarea avansului și primirea pătuțului nu implică 

returnarea avansului de 990 Ron. 

 

 

INFORMAREA PARTICIPANTELOR. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi consultat 

pe www.cordcenter.ro. Accesarea ofertei implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament. 

Participantele sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului, 

acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Legii 

nr. 677/ 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date. Prin acceptarea ofertei, clientul este de acord ca numele si datele sale 

de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in 

materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva 

organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni. Tuturor participantilor la campania 

promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in 

special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de 

opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. 

Participantele pot solicita Organizatorului sa procedeze la stergerea datelor cu caracter personal din 

baza de date a acestuia, prin intermediul unei cereri semnate de participant si trimisa Organizatorului, 

in forma scrisa.  

 

Completarea formularului de inscriere reprezinta acordul dvs pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, 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. 

 

LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs 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. 



Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a 

Organizatorului (office@cordcenter.ro) în maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a 

castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio 

reclamatie. 

 

ALTE CLAUZE 

Prin achizitionarea acestei oferte, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii 

stabilite prin prezentul regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca o castigatoare nu a 

indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul Concursului, isi rezerva dreptul de 

a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatoarei, fara alte despagubiri sau plati. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul 

regulament.  

 

 

mailto:office@cordcenter.ro

