ACT ADITIONAL NR. 3 DIN DATA DE 24.10.2022 LA
TERMENI SI CONDITII CAMPANIEI
PRODUSELE LG ITI ADUC BENEFICII PREMIUM
15.03.2022 – 31.12.2022

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE, se modifica dupa cum urmeaza:
4.1. In cadrul prezentei campanii participa urmatoarele produse LG:

LG OLED | Pose - Gama Objet
1. 55LX1Q3LA
2. 48LX1Q3LA
3. 42LX1Q3LA
LG OLED TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OLED55G13LA
OLED55G23LA
OLED65G13LA
OLED65G23LA
OLED77C11LB
OLED77C12LA

7.
8.
9.
10.
11.
12.

OLED77C21LA
OLED77C22LB
OLED77G13LA
OLED77G23LA
OLED83C11LA
OLED83C21LA

13.
14.
15.
16.
17.

OLED83G23LA
OLED88Z19LA
OLED88Z29LA
OLED65C21LA
OLED65C22LB

*In cazul in care un participant inscrie o factura care atesta achizitia unuia dintre modelele OLED seria G
alaturi de un SoundBar LG GX (cele doua produse – LG TV seria G si SoundBarul LG GX - trebuie sa fie
achizitionate pe aceeasi factura), acesta va beneficia de serviciul de instalare pentru ambele produse.
LG QNED TV
1.
2.
3.
4.
5.

75QNED963QA
75QNED993QB
86QNED813QA
86QNED863QA
86QNED913QA

LG UHD TV
1.

86UQ91003LA

6.
7.
8.
9.
10.

86QNED993PB
86QNED993QB
75QNED813QA
75QNED863QA
75QNED913QA

2. 75UQ91003LA

Dupa data incheierii campaniei, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de a beneficia
de Serivicul de Instalare, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio
obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia
actualitatii ori continuarii campaniei.

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI, se modifica dupa cum urmeaza:
6.2. Mecanismul Campaniei
Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a.
Sa achizitioneze cel putin un Produs Participant, in Perioada Campaniei, si sa acceseze siteul Campaniei in perioada 15.03.2022 – 31.12.2022, respectand conditiile de la Sectiunea 5.
b.
Sa completeze corect formularul de inscriere in Campanie, 15.03.2022 – 31.12.2022, ce
contine urmatoarele campuri:
(*) Nume
(*) Prenume
(*) Telefon mobil
Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei si ulterior pe
intreaga durata a validarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru a beneficia de Serviciul de Instalare;

(*) Email
Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe
intreaga durata a validarii inscrierilor si acordarii serviciului de instalare;

(*) Incarca factura (jpeg, png, pdf <10MB)
sa incarce (upload-eze) pe site-ul dedicat Campaniei o copie lizibila a facturii fiscale prin care se dovedeste achizitionarea
produsului participant conform termenilor din prezentul Regulament Oficial. Imaginea trebuie sa fie in format jpg, png
sau pdf iar marimea fisierul sa nu depaseasca 10 MB;

(*) Adresa instalare – Tip strada
(*) Nume strada
(*) Numar strada
(*) Localitate
(*) Judet
( ) Bloc
( ) Scara
( ) Apartament
Adresa completa unde doreste instalarea Produsului LG Participant achizitionat.

(*) Numar factura achizitie
Emisa in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament, la cumpararea Produsului Participant;

(*)Magazin
Asa cum este mentionat pe factura fiscala emisa la achizitia Produsului Participant;

(*) Data factura achizitie
Emisa in perioada mentionata in art.3.2 in prezentul Regulament Campaniei, la cumpararea Produsului Participant;

(*) Alege model

( ) Serie produs
Se defineste Serie Produs ca fiind seria unica atribuita de catre producator la fabricarea produsului participant;

(*) Locatie produs
locatia Produsului Participant achizitionat

(*) Data instalare
Data de instalare a Produsului Participant achizitionat. Data de selectare poate fi aleasa la un interval de 2 zile
lucratoare de la momentul inscrierii insa nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice din momentul efectuarii inscrierii.

(*)Montaj
sa aleaga optiunea corespunzatoare montajului pe perete sau montajului pe suport. Reprezinta optiunea clientului cu
privire la montarea Produsului LG Participant si achizitionat pe perete sau pe suport. In cazul in care Participantul
opteaza pentru montare pe perete este necesar suportul, care se achizitioneaza de la magazin sau de la firma de
instalare;

( )Informatii suplimentare
detalii /mentiuni ce considera Participantul ca sunt necesare pentru a fi cunoscute de catre Organizator

(*)Sursa
corespunzator altei surse din care a aflat despre Campanie, ca de exemplu: Facebook, din magazin, de la prieteni etc;

( )Dealer
In cazul in care se bifeaza cu DA campul Dealer, trebuie completate urmatoarele campuri obligatorii corespunzatoare
dealer-ului:
(*) Persoana contact
(*)Numar telefon
in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat dealer-ul;
(*) Adresa de email valida la care poate fi contactat dealerul;

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.
Confirmarea (prin bifa pe site-ul Campaniei) implinirii varstei de 18 ani inainte de data la care s-a achizitionat produsul
participant;

(*) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind
prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in
ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
de catre LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti si/sau persoanele
imputernicite de catre acesta.
Nebifarea campului duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

(*) Sunt de acord cu Politica de confidentialitate
( ) Sunt de acord ca datele completate (nume, prenume, adresa de email) sa fie prelucrate si colectate
in conformitate cu politica de protectia datelor disponibila pe http://www.lg.com/ro/privacy de catre
LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti, prin intermediul Agentiei
Interactions Marketing, in vederea abonarii la newsletter-ul LG. Pentru finalizarea abonarii, veti primi
un email de confirmare pe adresa de email furnizata.
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat in vederea inscrierii in campanie.
Ulterior completarii campurilor si incarcarii fotografiei, participantul trebuie sa dea click pe butonul
“Inscrie-te”.

6.2.1. Pentru participantii care au achizitionat un produs din gama LG OLED Pose in perioada 21.10.2022
- 15.12.2022 si au inscris factura in campanie pana la 17.12.2022, Organizatorul ofera un pachet de
beneficii in colaborare cu Partenerul Delta Studio. Detaliile privind pachetul sunt mentionate in cele ce
urmeaza:

Componenta pachet

Valoare

Voucher 250 Euro

250 Euro*

1 ora consultanta cu un
specialist Delta Studio

fara valoare comerciala

25% reducere servicii proiectare
Delta Studio

fara valoare comerciala

Numar total
pachete

10

*echivalentul a 1234 Lei, suma calculata la cursul valutar din data de 17.10.2022.
Detalii pachet:
● Pachetul poate fi folosit pana la data de 1 septembrie 2023.
● Voucherul in valoare de 250 Euro se poate folosi doar fizic, in magazinul Delta Studio.
● Participantul va primi voucherul LG pe email, dupa validare.
● Participantul isi poate alege oricare dintre showroom-urile Delta Studio pentru rezervarea
intalnirii (ora de consultanta cu specialistul Delta Studio).
● Beneficiile oferite in pachet pot fi folosite independent de catre participant (ex. participantul
poate alege sa foloseasca doar voucherul de 250 EURO si/sau doar ora de consultanta si/sau
25% reducere pentru serviciile de proiectare oferite de Delta Studio).

6.2.2. Factura va fi verificata de catre reprezentantii Organizatorului si/sau de catre Organizator si, daca
aceasta corespunde cu cerintele campaniei si participantul este eligibil (conform termenii si conditiilor
aici mentionate), sa primeasca unul dintre pachete, acestuia ii va fi trimis un e-mail in care este anuntat
faptul ca in maxim 2 zile lucratoare sa trimita actul de identitate (cu CNP vizibil) necesar pentru plata
impozitului pe cadoul acordat.
6.2.3. Participantul validat va primi informatiile pe email, in maxim 7 zile lucratoare de la momentul
validarii lui.
6.2.4. Pachetul cadou se acorda primilor 10 participanti validati, in limita stocului disponibil. Un
participant poate beneficia de mai multe pachete, cat timp acesta achizitioneaza mai multe produse si
efectueaza cate o inscriere pentru fiecare produs achizitionat.
6.2.5. Valoarea maxima totala a pachetelor este de 2500 Euro.

6.2.6. In cazul in care sunt validati mai putini participanti decat numarul maxim de pachete cadouri
garantate mentionate in sectiunea 6.2.4, acestea raman in posesia Organizatorului.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE, se modifica dupa cum urmeaza:
10.1. Taxele si impozitele aferente cadourilor la data acordarii lor vor fi suportate de catre Organizator.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate
conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorului acestora.
10.2. Organizatorul ia act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute
de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens,
Organizatorul se obliga:
- sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform
prevederilor Codului fiscal
- sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe
venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.
10.3. Orice alte obligatii de natura fiscala (ca de exemplu: completarea si depunerea oricarei declaratii
fiscale privind venitul obtinut din castigarea cadoului dupa intrarea in posesia cadoului, contributii
sociale datorate conform legii) sau de alta natura in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in
posesia cadoului (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la
Concurs, cheltuieli inevitabile ocazionate de intrarea in posesie a cadoului etc.) revin in exclusivitate
Participantilor validati ca si castigatori.
10.4. Prin participarea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare
aplicat cadourilor din prezenta campanie.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI LG
PRODUSELE LG ITI ADUC BENEFICII PREMIUM
15.03.2022 – 31.12.2022
SECTIUNEA 2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI, se
modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
1. Prenume
2. Nume
3. Adresa e-mail
4. Telefon mobil
5. Serie produs

6. CNP - pentru indeplinirea obligatiilor financiare (in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul
Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe
veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit). CNP-ul este colectat doar in cazul
participantilor care beneficiaza de pachetul cadou la achizitia modelelor LG Pose.

Restul prevederilor raman nemodificate.

