Regulamentul Oficial al Concursului “Razuieste si CASTIGA!”
SECTIUNEA 1. Organizatorul si Regulamentul oficial al Concursului
Concursul “Razuieste si Castiga!” este organizat de catre Visionaria SRL, distribuitor Bausch + Lomb Vision
Care in Romania, cu sediul social in Haghig, Covasna, Str. Romana 203, CUI RO 14376146, J14/2/2002.
Regulamentul Oficial este intocmit si este public pe site-ul www.bausch.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui
solicitant pe intreaga durata a Concursului, potrivit datelor mentionate in Sectiunea 2 de mai jos. Organizatorul
isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa
intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul
www.bausch.ro.
Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2. Durata Concursului
Concursul va fi lansat in data de 10 aprilie la ora 15.00 si se va incheia in data de 15 iulie 2017 la ora 12.00.

SECTIUNEA 3. Produsele incluse in Concurs

®

Concursul vizeaza achizitiile de lentile de contact (ambalaj 6 lentile / cutie): PureVision 2 HD pentru corectia
®
®
miopiei si hipermetropiei, PureVision 2 HD Toric pentru corectia astigmatismului si PureVision 2 HD Multi-Focal
pentru corectia prezbiopiei.

SECTIUNEA 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Concurs
La Concurs poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania, care are nevoie de corectie
optica pentru viciile de refractie descrise mai sus si care accepta conditiile prezentului Regulament.
La Concurs nu pot participa angajatii societatii organizatoare precum si membrii familiilor acestora (sot/sotie,
copii, parinti).

SECTIUNEA 5. Mecanismul Campaniei promotionale

®

• La achizitia a 2 cutii a cate 6 lentile de contact PureVision 2 HD (sferic, toric sau multifocal) pentru acelasi
pacient, magazinul de optica va primi un cupon promotional pe care il va oferi pacientului impreuna cu
lentilele.
• Pacientul va razui cuponul in locurile marcate si va afla astfel valoarea reducerii castigate.
®
• Valoarea reducerii poate fi: 120 lei, 90 lei, 60 lei sau 30 lei din valoarea cutiilor de lentile PureVision 2 HD
achizitionate.
• Pentru a intra in posesia reducerii pe loc, este necesar ca pacientul sa decupeze si sa ataseze capacele
cutiilor de lentile de contact cu parametrii acestora, sectiunii de cupon care ramane in optica.
• Toate cupoanele sunt castigatoare!
• Cuponul promotional este compus din 2 sectiuni, una dedicata pacientului, iar cealalta magazinului de optica
medicala, astfel incat sectiunea cu datele pacientului, reducerea castigata si capacele cutiilor avand
parametrii lentilelor de contact cumparate sa fie retinute de optica pentru decontare, iar sectiunea cu detalii
aferente promotiei sa fie inmanata pacientului.
• Sectiunea cuponului destinata pacientului, va fi utilizata de acesta pentru inscrierea pe site-ul
www.bausch.ro, in cursa pentru Marele Premiu: 1 excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Venetia.
• Dupa incheierea promotiei, in data de 20 iulie 2017, va fi organizata tragerea la sorti cu asistenta notariala a
castigatorului din lista celor inscrisi pe www.bausch.ro.

SECTIUNEA 6. Mecanismul Concursului
Pentru a putea participa la Concursul on-line, pacientii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
®
1. Sa cumpere doua cutii de lentile de contact PureVision 2 HD (sferic, toric sau multi-focal) din unul dintre
magazinele de optica partenere Bausch + Lomb;
2. Sa preia in momentul cumpararii produselor Cuponul Razuibil de la personalul din optica;
3. Sa acceseze pagina web: bausch.ro/promotii/pv2017;
4. Sa completeze campurile indicate cu datele personale: Nume, Prenume, Adesa de email, Optica medicala,
Serie Cupon Razuibil. Completand aceste campuri, fiecare participant se declara de acord ca informatiile
furnizate sa fie pastrate si folosite de compania Visionaria SRL, sau de partenerii acesteia, pentru a li se
aduce la cunostinta noutati despre produsele pe care le promoveaza, dar cu pastrarea confidentialitatii
asupra datelor personale.

SECTIUNEA 7. Protectia datelor personale
Visionaria SRL se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Concursul
“Razuieste si CASTIGA!” si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare pe
baza inregistrarii la ANSPDCP nr. 10961. Prin inscrierea in Concurs, participantul este de acord cu prevederile
regulamentului si este de acord sa fie adaugat in baza de date a Visionaria SRL pentru a primi materiale
informative conform Legii 677/2001. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, se obliga sa
respecte prezentul regulament si este liber sa isi exprime acceptul sau dezacordul cu privire la informarile
despre viitoarele promotii si noutati Bausch + Lomb!

SECTIUNEA 8. Premiul Concursului
Marele Premiu care se va acorda in cadrul Concursului este:
Ø 1 excursie de 3 zile pentru 2 persoane la Venetia.
Servicii incluse:
- bilet de avion Bucuresti – Venetia si retur
- 2 nopti de cazare cu mic dejun la hotel de 3*

SECTIUNEA 9. Tragerea la sorti
Tragerea la sorti se va desfasura la Brasov, in data de 20 iulie 2017, in prezenta unei comisii formate din
reprezentanti ai firmei Visionaria SRL si va fi asistata de un notar public.
Tragerea la sorti se va efectua dintre toate cupoanele inscrise pe www.bausch.ro pe perioada campaniei.
Tragerea la sorti a cuponului castigator este urmata de validarea acestuia. In cazul in care cuponul nu este valid
(nu are completate toate campurile) se va extrage altul pana la gasirea unui cupon care sa indeplineasca
conditia de validitate.
Primul cupon valid extras va desemna castigatorul marelui premiu, 1 excursie pentru 2 persoane la Venetia.

SECTIUNEA 10. Desemnarea castigatorului
Dupa verificarea indeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, castigatorul marelui premiu va fi anuntat
telefonic sau prin e-mail.
Detaliile legate de perioada excursiei vor fi stabilite de comun acord cu castigatorul.
Premiul va fi inmanat personal de catre un reprezentant al firmei Visionaria SRL la o data stabilita de comun
acord cu castigatorul.
Organizatorul
va
publica
numele
castigatorului pe
site-ul
www.bausch.ro
si
pe
pagina
www.facebook.com/BauschLombRo.
Castigatorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului si nu este posibila inlocuirea
acestuia cu alte beneficii. Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta campanie
implica consimtamantul castigatorului ca numele, localitatea si fotografia sa, sa poata fi facute publice si utilizate
de catre Organizator in materiale audio, foto si/sau video, in mod gratuit.

SECTIUNEA 11. Raspunderea organizatorului
Visionaria SRL nu isi asuma nicio raspundere referitoare la complianta persoanelor participante la campanie
privind portul si inlocuirea lentilelor de contact sau la eventualele erori de prescriere!
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele litigii legate de dreptul de proprietate asupra
cupoanelor de participare sau asupra continutului acestora. Orice contestatie a participantilor va fi trimisa la
Visionaria SRL, pe e-mail la adresa contact@bausch.ro, pana cel mai tarziu la data de 01 august 2017.
Solutionarea contestatiei se va face de catre comisia care a validat castigatorii si este definitiva. Contestatiile
trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.

SECTIUNEA 12. Incetarea Campaniei
Prezenta campanie va inceta la 15 iulie 2017, ora 12.00 pentru inscrierile pentru Marele Premiu, respectiv 30
iunie 2017 in cazul promotiei si va putea inceta mai devreme numai in cazul producerii unui eveniment de forta
majora ce face imposibila derularea campaniei.
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