
REGULAMENT COMERCIAL 

”Produse Profesionale cadou Alfaparf Milano” 

01.11.2021 – 30.11.2021 

  

Art. 1. ORGANIZATOR 
 

Organizatorul campaniei ”Produse Profesionale cadou Alfaparf Milano”este Easy Pro Soft 

S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 41, Etaj 2, 
Sector 5, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J40/2042/2008, avand cod 
unic de inregistrare 23225177, atribut fiscal RO, având contul bancar nr. RO42 INGB 0000 9999 
0648 7321 deschis la banca ING BANK, reprezentata de Jomir Octavian, in calitate de Director 
General. 

Art. 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
 
Campania promoţională ”Produse Profesionale cadou Alfaparf Milano”se desfăşoară în 
perioada 01.11.2021 – 30.11.2021 exclusiv online pe site-ul Organizatorului (www.esteto.ro) și 
este supusă unor termene si condiții. 

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE 
 
La campanie poate participa orice persoană juridica sau fizică, cu vârsta de minim 18 ani 
impliniti la data de începere inscrierii/participării la campaniei, cu domiciliul/reşedinţa în 
Romania, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai terţilor implicaţi în organizarea si derularea 
campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, 
parinti, frati/surori, sot/sotie). 

Participarea la campania promoţională presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, 
termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare. 

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi. 

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Campania ”Produse Profesionale cadou Alfaparf Milano” este valabila din data 
de 01.11.2021 (inclusiv) pana in data de 30.11.2021 (inclusiv). Campania se va derula exclusiv 
online pe site-ul organizatorului www.esteto.ro  in limita stocului disponibil aferent 

produselor cadou. 

 Pentru comenzile online plasate  pe site-ul www.esteto.ro,  din categoriile Ingrijirea 

parului, Hair styling sau Vopsea de Par si Oxidant vandute de ESTETO in perioada 
campaniei, cumparatorii vor primi cadou: 



   •    pentru comenzi de produse cu valoarea cuprinsa intre 200 lei 349 lei - cadou un 
sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 250 ml in valoare de 48 lei. 
    •    pentru comenzi de produse cu valoarea cumulata de minim 350 lei - cadou un 
sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 1000 ml in valoare de 99 
lei. 
 
Important:  Campania se deruleaza exclusiv online, produsul gratuit se adauga automat in 

cosul de cumparaturi. Doar produsele vandute de Esteto din categoriile Ingrijirea parului, Hair 

styling, Vopsea de Par si Oxidant intra in calculul valorii cumulate. Se acorda un singur produs 

gratuit per comanda in limita stocului disponibil. 

 În cazul epuizarii stocului de cadouri, campania se suspendă. 

Cadoul va fi livraț alături de produsele comandate de catre client în termenul comunicat in 
confirmarea de comanda, iar pe factura va fi evidentiat produsel oferit gratuit, cu discounr de 100 
%. 

Termenul de retur al produselor comandate in Campanie  este de 14zile calendaristice. In cazul 
de retur a produselor din comanda ( retur integral sau partial, a doar o parte din produse ), se va 
returna si produsul primit Cadou,  obligatoriu acesta trebuind a fi neutilizat si sigilat.  

Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu prevederile art. 50 litera c) din Ordonanta 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificări 
şi completări.   

Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei 
aplicabile, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele 
modalitati:  
− accesand site-ul www.esteto.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil si de pe mobil sau 
tableta) sau  
− printr-o solicitare scrisa trimisa in atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Bd. Tudor 
Vladimirescu Nr. 41, etaj 2, sectorul 5, Bucuresti, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.  
 
Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, 
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care 
astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial.  
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial, 
inclusiv dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe, scurta si/sau prelungi durata, pe parcursul 
desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de 
modificari sa intre in vigoare in ziua urmatoare aducerii la cunostinta publicului a modificarilor 
intervenite, prin publicarea pe site-ul www.esteto.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (accesibil 
si de pe mobil sau tableta). 

  



Art. 5. CONDIŢII DE VALIDITATE 
 
Pentru a putea participa la Campanie participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 

• să aibă capacitate juridică deplina de exerciţiu la data participării; 

• sa nu fie angajat al Organizatorului; 

• să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data de începere (participarii) a campaniei; 

• sa fie o persoana fizica sau juridica inregistrata in Romania conform legislatiei in vigoare 

• să acceseze, în perioada 01.11.2021- 30.11.2021, site-ul www.esteto.ro și să achizitioneze 
produse a caror valoare cumulata este de minim  350 lei 

• sa achizitioneze produse vandute de ESTETO din categoriile Ingrijirea parului, Hair styling, 

Vopsea de Par si Oxidant. Produsele vandute de partenerii ESTETO care comercializeaza 

produsele prin intermediul platformei marketplace Esteto.ro nu sunt incluse in campanie si 

valoarea lor nu se cumuleaza pentru calculul pragului de cadou. 

Comenzile plasate in afara perioadei Campaniei nu sunt incluse in Campanie.  

Art. 6. CADOURI  

Cadourile oferite sunt: 
 

- un sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 250 ml in 
valoare de 48 lei, pentru comenzi de produse cu valoarea cuprinsa intre 200 lei 349 lei 

- un sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 1000 ml in 
valoare de 99 lei, pentru comenzi de produse cu valoarea cumulata de minim 350 lei. 

Valoarea totală a premiilor este de 283.934 lei (TVA inclus). Pentru fiecare comanda se va 
acorda un singur cadou. In cazul in care se plaseaza mai multe comenzi a caror valoare 
individuala este mai mica de 250 lei, comenzile nu se cumuleaza. 

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu alte beneficii şi nu se poate solicita 
contravaloarea în bani a acestuia. Cadoul se oferă în limita stocului disponibil de cadouri . 

Art. 7. LITIGII 
 
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu 
vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului. 

Art. 8. PRELUCRAREA ŞI STOCAREA DATELOR PERSONALE 
 



8.1 Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti (cumparatori) cu ocazia 
achizitionarii si utilizarii produselor, respectiv numele si prenumele, adresa, datele contului 
bancar, numarul de telefon si adresa de e-mail sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul 
indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: in 
scopul livrarii produselor comandate, emiterii facturii, comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror 
litigii/solicitari in legatura cu comanda si utilizarea produselor, in scopul restituirii contravalorii 
produselor returnate. 

8.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale 
furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind 
confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de 
servicii, colaboratori si contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti 
consultanti externi. 

8.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care 
le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-
mail contact@esteto.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de 
acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati 
prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De 
asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata 
si sa formulate o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu character 
personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care 
prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul 
de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-
o. 

8.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si 
nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire 
la dumneavoastra. 

8.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate in scop contractual si legal (de 
ex.Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de 
procedura civila) numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori 
pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare. 

8.6. Pentru mai multe detalii cititi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe 
site-ul www.esteto.ro. 

Art. 9. FORŢA MAJORĂ 
 
Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din 
urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 



Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în 
termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia. 

Art. 10. TAXE SI IMPOZITE  
 
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor 
obligatii fiscale legate de premiile oferite.  
Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina 
exclusiva a castigatorilor. 

Art. 11. RESPONSABILITATE  

Organizatorul Campaniei NU îşi asumă răspunderea in cazul in care:  

- Participantul a facut achizitia altui produs decat a celor supuse Campaniei;  

- Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala  

- Participantul nu a finalizat achizitia. Nu se considera dovada de achizitie comanda online 
nefinalizata  

- Participantul a returnat produsul/produsele achizitionat in perioada Campaniei  

- Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa / telefon);  

- Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare  

 
Art. 12. DIVERSE 
 
Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii reducerii în bani şi nici nu pot solicita 
modificarea parametrilor campaniei. 

 

Prezentul Regulament a fost intocmit de EASY PRO SOFT SRL. 

Data 29.10.2021  

 

 

 

 

 



ANEXA LA  

 

 

REGULAMENT COMERCIAL 

”Produse Profesionale cadou Alfaparf Milano” 

 

Art . 4 al prezentului regulament se modifica astfel : 
 
 
Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
 
Pentru comenzile plasate  pe site-ul www.esteto.ro,  din categoriile Ingrijirea parului, Hair 

styling sau Vopsea de Par si Oxidant vandute de ESTETO in perioada campaniei, cumparatorii 
vor primi cadou: 

  
   •    pentru comenzi de produse cu valoarea cuprinsa intre 200 lei 349 lei - cadou un 
sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 250 ml in valoare de 48 lei 
– se suspenda , prin epuizarea stocului de cadouri. 

 
   •    pentru comenzi de produse cu valoarea cumulata de minim 350 lei - cadou un 
sampon Alfaparf Milano Absolute Cleansing Shampoo Hair & Body 1000 ml in valoare de 99 lei 
– in vigoare pana la epuizarea stocului. 
 
Important:  Doar produsele vandute de Esteto din categoriile Ingrijirea parului, Hair styling, 

Vopsea de Par si Oxidant intra in calculul valorii cumulate. Se acorda un singur produs gratuit 

per comanda in limita stocului disponibil. 

  

Intocmit azi, 12.11.2021, de catre EASY PRO SOFT. 

 


