Regulamentul desfășurării campaniei „ ZASS Aniversăm, Reciclăm si te Recompensăm!”
în perioada 15 Iunie 2022 – 15 Septembrie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI
Campania „ZASS Aniversează, Reciclează și te Recompensează!”, care se va desfășura în perioada
15.06.2022 – 15.09.2022 (denumită în continuare “Campania”) este organizată de
Zass Romania S.R.L., cu sediul în Loc. Ungheni, Nr. 40A, Jud. Mureş, înregistrată la Oficul Registrului
Comerțului Mureș sub nr. J26/351/2003, CIF RO15328988, (denumit în continuare pe scurt “Zass” sau “CoOrganizator”)
și
Dedeman S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. Al. Tolstoi, Nr. 8, înregistrată în Registrul Comertului sub nr.
J04/2621/1992, CIF RO 2816464 (denumită în continuare “Co-Organizator” sau “Dedeman”).

în parteneriat cu
ECO POSITIVE S.A. cu sediul în Str. Sevastopol, nr.24, et.4, București, sector 1, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului București sub numărul J40/17685/2019, CIF RO 42062149, (denumită în continuare
“Partener” sau “Eco Positive”)

Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare
„Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru participanți.

1.1. Campania se adresează tuturor clienților Dedeman care intenționează să achiziționeze oricare din
produsele marca Zass disponibile în magazinele Dedeman, în schimbul predării unui deșeu de echipament
electric și electronic/electrocasnic (denumit în continuare „DEEE”), din categorile enumerate în Anexa 1, în
limita stocului disponibil, pe perioada desfășurării Campaniei. Predarea unui DEEE se va face la locația
oricărui magazin Dedeman, care participă la Campanie.
1.2. Co-organizatorii Campaniei oferă acestor clienți, cu ocazia predării între datele 15.06.2022 – 15.09.2022
unui DEEE, un voucher valoric în sumă fixă de 30 Lei / 50 Lei, care va putea fi utilizat la achiziția unui
echipament electric și electronic/electrocasnic ZASS (denumit în continuare “EEE”), simultan cu predarea
DEEE-ului în magazinul respectiv până la data de 15.09.2022 sau mai devreme de această dată, în limita
stocului disponibil. Voucherul valoric în sumă fixă de 30 Lei (TVA inclus) va putea fi utilizat la achiziția unui
echipament electric și electronic/electrocasnic ZASS cu preț la raft de maxim 199,99 LEI și se va scădea din
acest preț iar voucherul valoric în sumă fixă de 50 Lei (TVA inclus) va putea fi utilizat la achiziția unui
echipament electric și electronic/electrocasnic ZASS cu preț la raft de minim 200,00 LEI și se va scădea din
acest preț.
1.3. Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al campaniei „ZASS
Aniversează, Reciclează și te Recompensează!”). Prin simpla participare la această Campanie, clienții
declară că acceptă și se conformează tuturor prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Pe parcursul desfășurării Campaniei, Co-organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul
Regulament, având obligația de a anunța clienții în mod oficial, în același mod în care Regulamentul a fost
publicat. Astfel de modificări ale Regulamentului vor fi făcute publice cu cel puțin 24 (douazecișipatru) de ore
înainte de intrarea acestora în vigoare.

1.5. Prezentul Regulament nu anulează și nu limitează drepturile cumpărătorilor și/sau obligațiile Coorganizatorilor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015, privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice (în special, dar fără a se limita la, prevederile art. 11 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 5/2015, privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice).

SECTIUNEA 2. DURATA și LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI și VALOAREA TOTALĂ VOUCHERE
2.1. Campania se desfăşoară pe teritoriul României, începând cu data de 15.06.2022, ora 00:01 și până la
data de 15.09.2022, ora 23:59, cu aplicarea prevederilor de la art.2.3, în cadrul magazinelor Dedeman
enumerate prin Anexa 2 a prezentului Regulament (denumite în continuare „Magazinele Participante”), în
intervalul orar curent de funcționare al acestora.
2.2. În situaţia în care Co-organizatorii decid să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va
fi adus la cunoştinţa clienților prin publicarea informaţiei pe site-ul www.dedeman.ro, prin afişare în
Magazinele Participante şi/sau prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a
modificărilor, conform Secțiunii 1, pct. 1.4 din prezentul Regulament.
2.3.Valoare totală vouchere: 180.000 Lei / 300.000 Lei cu TVA inclus. (6000 buc. Voucher x 30 Lei / 50 Lei)
(ESTIMARE)
Campania se desfășoară începând cu data menționată la punctul 2.1 în limita bugetului echivalent cu
valoarea totală a voucherelor și se incheie la atingerea pragului maxim valoric al voucherelor acordate care
trebuie să fie echivalent cu 180.000 Lei / 300.000 Lei cu TVA inclus (ESTIMARE)

SECȚIUNEA 3. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI. CONDIȚII DE PARTICIPARE
3.1. Prezenta Campanie se adresează persoanelor fizice, cu vârsta minimă de 18 ani, având domiciliul pe
teritoriul României și persoanelor juridice cu sediul în România, cu excepția revânzătorilor, denumite în
continuare „Consumatori”, care predau unul sau mai multe DEEE-uri în schimbul achiziției unuia sau mai
multor EEE-uri participante în Campanie, în limita stocului disponibil.
3.2. Consumatorul poate preda la oricare dintre locațiile Magazinelor Participante, la biroul “Serviciul
Clienți”, în perioada de desfășurare a prezentei Campanii, cel puțin unul dintre DEEE-urile enumerate prin
Anexa 1 a prezentului Regulament (indiferent de marcă, stare, model), cu condiția ca DEEE-ul respectiv să
fie complet (fară părti, elemente, segmente, subansambluri lipsă).
3.3. Urmare a predării unui DEEE, Consumatorul va primi de la biroul “Serviciul Clienți” din Magazinul
Participant Dedeman un voucher valoric în sumă de 30 Lei / 50 Lei, pe care îl poate utiliza la achiziția unui
aparat electric sau electrocasnic disponibil în oricare din magazinele Dedeman participante la Campanie. În
cazul în care un Consumator, odată cu efectuarea unei achiziții de EEE nu predă un DEEE enumerat în lista
prevăzută în Anexa 1, nu i se va acorda niciun voucher, chiar dacă ulterior achiziției predă un atare DEEE.
Consumatorul va beneficia astfel de o reducere valorică a prețului de achiziție a EEE-ului ales, echivalentă cu
valoarea de 30 Lei / 50 Lei înscrisă pe voucher. La achiziția unui produs nou EEE ales se poate folosi doar un
voucher, respectiv nu se pot cumula mai multe vouchere pentru plata unui produs nou EEE. Voucherul valoric
în sumă fixă de 30 Lei (TVA inclus) va putea fi utilizat la achiziția unui echipament electric și
electronic/electrocasnic ZASS cu preț la raft de maxim 199,99 LEI și se va scădea din acest preț iar voucherul
valoric în sumă fixă de 50 Lei (TVA inclus) va putea fi utilizat la achiziția unui echipament electric și
electronic/electrocasnic ZASS cu preț la raft de minim 200,00 LEI și se va scădea din acest preț
3.4. Voucherul valoric nu se poate converti în bani și nu se poate solicita contravaloarea acestuia. Voucherul
poate fi transmis de către deținător, oricarei persoane fizice sau juridice, în vederea utilizării. Voucherul
valoric validat prin utilizare la achiziția unui EEE va fi reținut de către reprezentanții Magazinului Participant.
3.5. DEEE-ul predat în cadrul Campaniei nu va mai putea fi restituit consumatorului, chiar și în situația
stornării facturii de achiziție, având în vedere că acesta intră imediat pe un circuit al reciclării responsabile,
conform legislației în vigoare. În cazul stornării facturii, consumatorului i se va restui doar suma efectiv

achitată de acesta la achiziția EEE-ului. Astfel, din valoarea facturii se va scădea valoarea voucherului utilizat
inițial la achiziția acelui EEE.
3.6. Voucherele se pot folosi și sunt valabile pentru achizitia unui produs nou EEE doar în perioada
15.06.2022 - 15.09.2022.

SECȚIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. Co-Organizatorii se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acesor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata Campaniei, în calitate de operatori independenți.
4.2. Co-Organizatorii nu colectează datele personale ale participanților la Campanie în scopul organizării și
desfășurării Campaniei, întrucât:
* vânzarea către persoanele fizice se face pe bază de bon fiscal, reducerea acordată este vizibilă pe bonul
fiscal, datele persoanelor fizice nefiind înscrise pe bonul fiscal
* vânzarea către persoanele juridice se face pe bază de factură fiscală, în care sunt înscrise datele persoanei
juridice participante la Campanie, datele persoanei juridice neintrând sub incidența Regulamentului General
privind protecția datelor nr. 679/2016.
SECȚIUNEA 5. LOGISTICA
Co-Organizatorul Dedeman asigură în cadrul Campaniei, în cadrul Magazinelor Participante, în mod direct
sau prin colaboratorii săi (a) administarea parcului de DEEE-uri; (b) formula completă pentru preluarea
DEEE-urilor de la consumatori; (c) gestionarea documentelor (vouchere); (d) informarea consumatorilor și
promovarea Campaniei, (e) decontarea valorii voucherelor validate în magazinele participante, (f) suport și
asistență pentru consumatori, iar Co-organizatorul Zass asigură direct sau prin colaboratorii săi (a) stoc
suficient de produse EEE incluse în Campanie,(b) informarea și promovarea Campaniei pe web site-ul
propriu, pagina facebook, newsletter, (c) preluarea DEEE-urilor din parcul de deșeuri al Dedeman, astfel încât
acestea să intre imediat pe fluxul reciclării, conform legislației de mediu aplicabile.

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
6.1. Organizatorii nu au obligația de a certifica dreptul consumatorului asupra DEEE-ului predat în cadrul
Campaniei sau dreptul acestuia asupra voucherului prezentat, întreaga responsabilitate în acest sens
aparținând consumatorului.
6.2. Organizatorii sunt îndreptățiti să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, furt, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt
identificate persoane care au influențat sau care au facilitat obținerea de vouchere în mod nelegal, sau
multiplicarea neautorizată/ falsificarea voucherelor, Organizatorii vor putea solicita atragerea răspunderii
persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
6.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu da curs solicitărilor consumatorilor care încalcă condițiile de
organizare și participare la Campanie prevăzute prin prezentul Regulament.
6.4. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru pierderea voucherelor de către consumatori. Reducerea
aplicată la prețul produsului nou EEE se oferă exclusiv în baza voucherului valabil, prezentat într-unul dintre
Magazinele Participante.
6.5. Organizatorii nu vor fi responsabili sau răspunzători pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel,
inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării
consumatorilor la Campanie.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE
7.1. Organizatorii Campaniei sunt răspunzători de plata taxelor sau obligațiilor fiscale ce revin fiecăruia în
parte, conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA 8. FORȚĂ MAJORĂ. CAZ FORTUIT
8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către
Organizatori, inclusiv dar fără a se limita la imposibilitatea Organizatorilor, din motive independente de voinţa
lor, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
8.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea
Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinirea
obligaţiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată, întârziată sau sistată. Dacă invocă
forţa majoră sau cazul fortuit, Organizatorii sunt obligați să comunice consumatorilor cazul de forță majoră
sau caz fortuit existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia oricăruia dintre acestea.

SECȚIUNEA 9. LITIGII
9.1. Orice reclamație cu privire la Campanie poate fi adresată în scris Organizatorilor la adresa sediului social
al Organizatorilor specificate în acest Regulament în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la
data la care s-a produs evenimentul reclamat.
9.3. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizatori și consumatori, participanți la Campanie 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 de la sediile Organizatorilor.

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA/ SISTAREA CAMPANIEI
Organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe/ sista Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu
informarea prealabilă a consumatorilor cu cel putin 24 (douăzecișipatru) ore înainte, prin mijloace de
comunicare corespunzătoare (afișare pe web site, semnalizare în Magazinele Participante, etc.). Acest
demers nu va atrage răspunderea Organizatorilor față de consumatori.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI
11.1. Regulamentul Campaniei este afișat și disponibil gratuit, pe toată perioada de desfășurare a Campaniei,
pe pagina oficială de internet la adresa www.dedeman.ro, www.zass.ro, precum și în Magazinele
Participante, la Departamentul “Serviciul Clienți”.

Data emiterii Regulamentului: 06.06.2022

Anexa 1: Lista tipurilor de DEEE-uri care fac obiectul Campaniei (perioada de valabilitate a campaniei
- 15.06.2022 - 15.09.2022)

Denumire DEEE
AEROTERMA
APARAT DE CALCAT VERTICAL CU ABUR
APARAT DE FACUT PASTE
APARAT DE VIDAT
APARAT PORTABIL CU PULVERIZATOR PENTRU PRODUCERE DEZINFECTANT
APARAT PREPARAT PAINE
ASPIRATOR
BLENDER
CAFETIERA
CEAINIC
CONVECTOR
CUPTOR ELECTRIC
DISPENSER AUTOMAT PENTRU MAINI
DOZATOR AUTOMAT PENTRU MAINI
ESPRESSOR DE CAFEA
FIER DE CALCAT
FRITEUZA
GRILL ELECTRIC
MASINA DE TOCAT CARNE
MIXER DE BUCATARIE
ONDULATOR PAR
PLITA ELECTRICA
PRAJITOR DE PAINE
RADIATOR
RASNITA CAFEA
SANDWICH MAKER
STERILIZATOR CU LUMINA UV
TERMOMETRU INFRAROSU
TOCATOR CHOPPER
USCATOR PAR
VENTILATOR
Alte echipamente de mici dimensiuni < 50 cm si de minim 500g

Anexa 2. Lista magazinelor participante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DEDEMAN
Dedeman Alba Iulia 66
Dedeman Arad 50
Dedeman Bacau 2
Dedeman Bacau 26
Dedeman Baia Mare 63
Dedeman Bistrita 71
DEDEMAN BLEJOI-PLOIESTI 88
Dedeman Botosani 37
Dedeman Braila 25
Dedeman Brasov 55
Dedeman Bucuresti 35
Dedeman Bucuresti 4 Pallady
Dedeman Bucuresti 5
Dedeman Bucuresti 54
Dedeman Bucuresti 76
Dedeman Bucuresti 97
DEDEMAN Bucuresti Pantelimon
84
Dedeman Buzau 48
Dedeman Calarasi 99
Dedeman Campulung
Dedeman Cluj 61
Dedeman Comanesti 31
Dedeman Constanta 49
Dedeman Constanta 70
Dedeman Craiova 52
Dedeman Deva 78
Dedeman Drobeta 64
Dedeman Focsani 42
Dedeman Galati 72
Dedeman Hunedoara
Dedeman Iasi 47
Dedeman Iasi 87
Dedeman Lugoj 92
Dedeman Miercurea Ciuc 62
Dedeman Onesti 29
DEDEMAN ORADEA 73
Dedeman Piatra Neamt 46
Dedeman Pitesti 75
Dedeman Ploiesti 74
Dedeman Ramnicu Valcea 69

Adresa
Str. Ghe. Sincai, nr.4, Alba Iulia, judet Alba
Calea Aurel Vlaicu, nr. 289C, Arad, judet Arad
Bacau, Str.Abatorului nr.5
Str. Republicii, nr. 185, 600304 Bacau, judet Bacau
B-dul Bucuresti, nr. 104, 430013 Baia Mare, Jud. Maramures
Str. Sigmirului, Nr. 20, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
sat BLEJOI, mun. PLOIESTI, PH, 107070
Localitatea Hudum, judet Botosani
Str. Baldovinesti, Nr. 34, Braila, judet Braila
Bd. Grivitei nr. 1T, Brasov, judet Brasov
Str. Actiunii, nr 2-4, Sector 4, Bucuresti
sect.3, Bd. Theodor Pallady , Nr. 50
Calea Ion Zavoi, nr. 2-4, sector 1, Bucuresti
Valea Cascadelor, nr 26, Sector 6, Bucuresti
sect 2, Soseaua Colentina nr.426
Bulevardul Ghencea, nr. 91, Bucuresti, sector 6, B
Soseaua Dudesti Pantelimon, nr. 2-40, sector 3, Bucuresti
Soseaua Nordului, nr. 10, Buzau, judet Buzau
Str. Bucuresti, Nr. 356, Calarasi, jud. Calarasi
Calea Transilvaniei nr.180, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava
Strada Fabricii de Chibrituri, nr. 5-11, Cluj-Napoca, judet Cluj
Str Vasile Alecsandri Nr. 5A, Comanesti
Sat Lazu, com. Agigea, jud. Constanta
Bulevardul Tomis, nr. 385, Cumpana, judet Constanta
Str. Caracal, nr. 258, Craiova, judet Dolj
str.Doctor Victor Suiaga, nr.1
Aleea Constructorilor, nr. 1, Drobeta Turnu Severin
Str. Cuza Voda, 62, Focsani, jud. Vrancea
Str Combinatului Nr. 9, Galati, judet Galati
Hunedoara, B-dul Traian, nr. 7
sat Uricani, com. Miroslava, jud. Ias
B-dul Primaverii, nr.2 , Iasi
Str. Timisorii, Nr. 139-141, Lugoj, jud. Timis
Str Lunca Mare Nr 13, Miercurea Ciuc, judet Harghita
Str. Redului, nr. 106A, Onesti, jud. Bacau
Oradea, Calea Aradului nr.87 A, Judet Bihor
Loc. Dumbrava Rosie, Jud. Neamt
Str. Nicolae Balcescu Nr 158,Pitesti, judet Arges
Str Oborului, Nr. 1, Ploiesti, judet Prahova
Str. Depozitelor NR. 6A, Ramnicu Valcea

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Dedeman Resita 59
Dedeman Roman 44
DEDEMAN SATU MARE 91
DEDEMAN SFANTU GHEORGHE 38
Dedeman Sibiu 77
Dedeman Slatina 67
Dedeman Slobozia 94
Dedeman Suceava 80
Dedeman Targoviste 45
Dedeman Targu Mures 65
Dedeman Tg.Jiu 79
Dedeman Timisoara 57
Dedeman Timisoara 82
Dedeman Tulcea 68
DEDEMAN Turda 93
Dedeman Vaslui 33
Dedeman Zalau 83

Calea Timisorii, nr. 34, Resita, judet Caras Severin
Comuna Cordun, Jud. Neamt
Satu Mare, Str. Careiului, nr.81, jud. Satu Mare
str. Lunca Oltului nr. 29, Sfantu Gheorghe, CV
B-dul Mihai Viteazu Nr. 4, Selimbar, judet Sibiu
Str. Cireasov, Nr. 40, Mun. Olt, Slatioara, Jud. Olt
Soseaua Brailei, nr. 6, Slobozia
Suceava, Calea Unirii, nr 28
Aleea Sinaia, nr. 21-25, Targoviste, judet Dambovita
B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 307, Targu Mures, judet Mures
str.Termocentralei, nr.33
Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 66, Timisoara
Calea Sagului, Nr. 102 , Timisoara
Str. Isaccei nr 121, Tulcea, judet Tulcea
str. Stefan cel Mare, nr. 19, Turda, judetul Cluj
Str. Stefan cel Mare, Nr.5, Vaslui
Bulevardul Mihai Viteazul nr. 84 B , Municipiul Zalau, Judetul Salaj

