Nr inregistrare: 133 / 30.03.2018
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Green Day”

1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Green Day” (denumita in continuare „Campania”
sau „Campania Promotionala”) este DERMASTYLE SRL ("Organizatorul"), cu sediul in
Str. Monetariei nr 8, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/937/2002, CUI 14444615, fiind operator de date cu caracter personal nr. 5436.
1.2. Decizia de derulare a „Campaniei” conform regulilor din prezentul regulament oficial
(denumit în continuare „Regulament”), este finală şi obligatorie pentru participanţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba „Regulamentul” prin
întocmirea de acte adiţionale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după
comunicarea publica a acestora.

2. TEMEIUL LEGAL
2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, republicată în Monitorul
Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

3. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
3.1. In conformitate cu prevederile art.50 din O.G.99/2000, Regulamentul Oficial este
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.drleventercentre.com sau
printr-o solicitare scrisa catre SC DERMASTYLE SRL la urmatoarea adresa: Str.
Monetariei nr 8, sector 1, Bucuresti.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, prin intocmirea
unui act aditional la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai
dupa ce au fost facute publice, prin aceeasi modalitate prin care a fost facuta informarea
initiala.

4. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
4.1. Campania este organizata si se desfasoara in cadrul clinicii Dr Leventer Centre.
4.2. Campania va fi lansata la data de 01.04.2018 si se va desfasura in perioada 01.04.2018 –
30.04.2018 in fiecare zi de joi si vineri conform art 6.
4.3. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii
acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial printr-un act aditional
si de a anunta acest lucru public, pe site-ul www.drleventercentre.com .

5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de cel putin 18 ani
impliniti la data inscrierii in campanie, pacienti ai clinicii Dr Leventer Centre, care in urma
consultatiei sau controlului efectuat in clinica au fost diagnosticate cu o forma de acnee.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in Campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in
Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani
b) Premiile nu se pot oferi minorilor (persoanelor care nu au vârsta legală de 18 ani pentru
a putea achiziţiona alcool), chiar dacă părinţii îşi dau acordul.
c) Premiile nu se pot oferi personelor care au avut efecte adverse la alte tratamente
similare, au alergii la substantele active folosite sau au o patologie medicala conexa
care contraindica tratamentul.
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii
sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul
Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de
a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor
cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se
soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in
scris cu privire la aceasta decizie.
5.5. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi
neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

6. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI
6.1. In zilele de joi ale lunii aprilie 2018 (05.04.2018,12.04.2018,19.04.2018,26.03.2018)
pacientii pensionari ai Dr Leventer Centre vor beneficia de 50 % reducere la consulatie
sau consulatie si proceduri ( doar cele enumerate la punctul 6.3) efectuate in aceeasi zi la
unul dintre medicii : Stanciu Anca, Stancu Andreea, Ungureanu Ana, Raduta Mihaela :
6.2. Pentru a beneficia de reducere in ziua de joi pensionarii trebuie sa arate in receptia clinicii
ultimul talon de pensie.

6.3. Procedurile pentru care se aplica reducerea de 50% sunt urmatoarele :

Investigatie

Pret lei

Pret lei cu reducere 50 %

Consultatie medic specialist dermatolog

140

70

Consultatie acnee medic specialist

140

70

Ablatie (shave) lez. cutanata / leziune

210

105

Chiuretare lez. tegum. - multiple / zona

200

100

Chiuretare lez. tegumentare - lez. unica

100

50

Chiuretare leziuni virale ano-genitale - lez. multiple

400

200

Chiuretare leziuni virale ano-genitale - lez. unica

200

100

Consultatie acnee medic specialist DV

140

70

Consultatie DC medic specialist

75

37.5

Electroterapia lez tegum, leziune unica

50

25

Electroterapia lez. tegum. - leziuni multiple / zona

200

100

Electroterapie leziuni virale ano-genitale - lez. multiple

400

200

Electroterapie leziuni virale ano-genitale - lez. unica

200

100

Excizia lez. tegum. cu diam. < 1 cm

465

232.5

Laser IPL SR hiperpigmentare / spot

11.5

5.75

Laser Vbeam cicatrici postop. recente

14

7

Laser Vbeam echimoze post-interventii

14

7

Laser Vbeam pentru cicatrici, etc.

14.5

7.25

Laser Vbeam pentru venectazii

7.5

3.75

Laser Vbeam pentru veruci peste 6 spoturi / spot

22.5

11.25

Laser Vbeam pentru veruci sub 5 spoturi / spot

51.5

25.75

Laser Vbeam pt leziuni vasculare peste 6 spoturi / spot

14.5

7.25

Laser Vbeam pt leziuni vasculare sub 5 spoturi / spot

51.5

25.75

Laser Vbeam ptr leziuni inflam. acnee

9.5

4.75

Punch excizie cu sutura

265

132.5

Punch excizie fara sutura

160

80

Shave

160

80

Terapie fotodinamica pt seboree, acnee si alte afectiuni
(cu substanta inclusa) / zona / sedinta

300

150

Test alergologic unic

30

15

Tratament de extractie comedoane lez. multiple / zona

100

50

Tratament de extractie comedoane lez. unica - medic

50

25

Tratament local leziuni virale / leziune - medic

100

50

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
7.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii sunt datele de identificare
si contact ale persoanelor juridice si ale reprezentantilor legali ai acestora (respectiv ale
personalului de contact din magazine). Aceste date sunt prelucrate in conformitate cu
dispozitiile legale in vigoare (Legea 677/2001) si exclusiv in scopul desfasurarii activitatii
profesionale si de protocol, in vederea mentinerii unei evidente a datelor de contact ale
Partenerilor si respectiv in vederea acordarii premiilor in cadrul prezentei Campanii.
7.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia
companiilor implicate in organizarea promotiei.

8. FORTA MAJORA
8.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel
incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna marirea bugetului alocat
acestui proiect.
8.2. Situatiilor avute in vedere de catre art. 9 le sunt asimilate si actele de putere publica ale
unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente
8.3. In situatiile avute in vedere la art. 9, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre
Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu
titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a campaniei
urmeaza va fi adusa la cunostiinta publica pe site-ul www.drleventercentre.com

9. LITIGIILE SI LEGEA APLICATA
9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de-o parte, si participanti, pe de alta
parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10.RASPUNDERE
10.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si
sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a
participantilor si eventualilor castigatori.
SC DERMASTYLE SRL

