
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Ideall te scăpă de rablă!” 
Organizat de Ideal Tech SRL (ideall.ro) 

  

Art. 1. Organizatorul 
 

1.1. Ideal Tech SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 5, Str. Sgt. 

Maj. Topliceanu Vasile 16, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/660/2009, cod 

fiscal RO 24973982, reprezentată legal de Cătălin Florin Ciolpan, în calitate de Director General, 

este Organizatorul campaniei “Ideall te scăpă de rablă” (denumită în continuare “Campania”), 

desfășurat în perioada 21.10.2021 – 31.12.2021.  

  

1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) 

care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își propune să faciliteze clienților care 

achiziționează aparate electrocasnice mari noi („EEE”) din categoriile eligibile pentru rabla 

(aparate frigorifice, masini de spalat rufe cu uscator, uscatoare de rufe, masini de spalat vase), in 

limita stocului disponibil si in perioada desfasurarii Campaniei, de pe site-ul www.ideall.ro, 

preluarea, în mod gratuit, de deşeuri de aparate electrocasnice mari (“DEEE”), din categoriile 

enumerate mai sus, de la domiciliul clienților. Organizatorul ofera acestor clienti, cu ocazia 

preluarii DEEE, un voucher valoric de 150 de lei, care va putea fi utilizat pentru achiziția de noi 

produse vandute de Organizator pe site-ul www.ideall.ro. 

  

1.3. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul 

participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, conditiilor 

și prevederilor prezentului Regulament. 

 

1.4. Prezentul Regulament nu anulează și nu limitează drepturile cumpărătorilor și/sau obligațiile 

Organizatorului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind 

deşeurile de aparate electrocasnice mari (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). Prin 

urmare, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de aparate electrocasnice 

mari sunt aplicabile în continuare (inclusiv pe perioada prezentei Campanii), cumpărătorii având 

dreptul să beneficieze de prevederile ordonanței de urgentă mai sus menționată. 

Art. 2. Drept de participare 
 

2.1. La această campanie pot participa persoane fizice sau juridice cu cetățenie română, cu 

domiciliul stabil în România, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campanie i 



 

 

(denumite in continuare “Clienti”) care solicita preluarea DEEE-urilor, de la adresa la care se va 

livra produsul comandat. 

 

2.2. Campania se va desfăsura pe întreg teritoriul României, in localitățile cu livrare proprie Ideall. 

(Consulta lista aici: https://www.ideall.ro/ajutor/livrare-ideall) 

 

2.3. La Campanie poate participa orice Client care comandă de pe site-ul www.ideall.ro, un 

produs vândut de Organizator, din categoriile eligibile pentru rabla (aparate frigorifice, mașini de 

spălat rufe cu uscător, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase). Odată cu efectuarea comenzii 

este necesar a se bifa opțiunea “Doresc ridicarea gratuită a produsului vechi”. 

 

În cazul în care Clientul, odată cu efectuarea achiziției de pe site-ul Ideall, conform prevederilor 

de mai sus, nu solicită predarea unui DEEE în cadrul Campaniei, nu i se va acorda niciun voucher 

în cazul predării unui DEEE după momentul achiziției menționate. 

 

2.4. Clientul poate preda în perioada de desfășurare a prezenței Campanii, cel puțin unul și cel 

mult trei dintre deșeurile mari de aparate electrocasnice mari enumerate la punctul 2.3. 

(indiferent de marcă sau model), cu condiția ca deșeul respectiv să fie complet (fără părți, 

elemente, segmente, subansambluri lipsă) și ca fiecare deșeu predat să cântărească peste 45 

de kg. După ce Consumatorul preda DEEE, Organizatorul va emite o serie de voucher ce va 

putea fi utilizată pentru plasarea unei comenzi și pentru a beneficia de reducere. Acesta va fi 

trimis la adresa de e-mail asociată contului de client Ideall în termen de 14 zile de la predarea 

DEEE. 

 

2.5 Livrarea/predarea produselor noi și preluarea produselor vechi se face în același timp, la 

aceeași adresa, în față domiciliului, fără a intra pe proprietatea clientului. 

 

2.6 Echipajul de transport nu instalează produsele noi și respectiv nu demontează produsele 

vechi (deșeuri). 

 

2.7 Produsul vechi predat nu se mai poate restitui sub nicio formă (în cazul stornării facturii) 

deoarece acesta va fi reciclat imediat. În cazul stornării facturii pe baza căreia s-a obținut 

voucherul cadou, acesta va fi anulat dacă nu a fost folosit, sau se va scădea din suma care se va 

returna clientului în urmă stornării, dacă a fost utilizat deja de client. 

 

2.8 Consumatorul are dreptul ca, pentru un DEEE predat să obțină un voucher. 

 

2.9 Voucherul valoric nu se poate converti în bani și nu se poate solicita contravaloarea acestuia. 

 

2.10 Voucherul nu poate fi transmis în vederea utilizării de către o altă persoană decât titulara 

contului dechis pe site-ul Ideall. 

 

https://www.ideall.ro/ajutor/livrare-ideall


 

 

2.11 Consumatorul poate folosi voucherul o singură dată, numai pe durata valabilității acestuia și 

numai pentru achiziția de produse de pe site-ul www.ideall.ro, pentru produsele vândute de 

Organizator, în valoare de minimum 500 de lei. 

 

2.12 Voucherul nu se cumulează cu alte vouchere sau coduri de extra-reducere obținute în urma 

altor campanii. 

 

2.13 Voucherul nu se cumulează cu voucherele obținute prin finanțarea oferită de către Ministerul 

Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu 

Art. 3. Perioada. Taxe 
 

4.1. Perioada desfășurării campaniei este 21.10.2021 – 31.12.2021.  

 

4.2. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

4.3. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament vor fi 

suportate de către câștigător. În acest sens, în baza prevederilor Codului Fiscal (conform căruia 

plătitorii de venituri, cu regim de reținere la sursă a impozitelor, au obligația să depună o declarație 

privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal 

competent, până la data de 25 a fiecărei luni următoare lunii în care a fost predat voucherul valoric 

către client). 

 

 

Art. 4. Protecția datelor personale 
 

5.1. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. Participarea la campanie implică acceptul participanților ca datele lor personale să 

fie păstrate și prelucrate de Ideal Tech SRL. în scopul unor potențiale informări ulterioare din 

partea organizatorului. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, 

cu excepția operatorului de marketing. 

 

5.2.  La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru 

al Ideal Tech SRL, Piața Valter Mărăcineanu 1-3, sector 1, București – organizatorul se obligă: 

-să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an; 

-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, 

datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date; 

-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 

 



 

 

Art. 5. Diverse 

 
6.1. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI  

În orice moment, în cazul în care, din motive obiective mai presus de voința sa sau din motive de 

forță majora Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată 

sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata 

Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă 

imediat la cunoștință publicului prin publicarea pe siteul ideall.ro. 

  

6.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau 

necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului. Eventualele contestații vor fi luate în 

considerare până la data de 03.01.2022, inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu 

vor fi luate în considerare. 

 

Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: hello@ideall.ro sau puteți suna la numărul 

de telefon 021 205 39 90.  


