Regulament campanie “Valea Verde BLACK FRIDAY”

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei.
Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY” este societatea
VALEA VERDE TRANSILVANIA S.R.L, cu sediul social in STR. PRINCIPALA NR. 119, SAT CUND, COM.
BAHNEA, JUD. MURES, si adresa de corespondenta in Str. Reinvierii, nr. 3-5, etaj 1, camera 18, sector
2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1181/2007, cod unic de inregistrare
RO18145683, cont bancar RO80BTRL02701202692173XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentata
legal de Jonas Schaefer.
2. Durata campaniei si aria de desfasurare
2.1. Perioada in care se va desfasura campania „Valea Verde BLACK FRIDAY” este 12.11.2021,
incepand cu ora 09:00 si se va incheia in data de 13.11.2021, ora 17:00.
2.2. Campania se desfasoara pe site-ul web www.valeaverde.com.
2.3. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti
participantii.
2.4. Oferta comerciala a campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY”:
• Reducere aproximativ 28% pachet „Family retreat”;
• Reducere aproximativ 30% pachet „Truffle hunting special weekend”;
• Reducere aproximativ 30% pachet „Winter wonderland;
• Reducere 33% la achizitionarea unui Hospitality Voucher, care poate fi folosit fara exceptie in
anul 2022, in limita locurilor disponibile, pentru servicii de cazare in valoare de 100 de euro si
servicii de food&beverage in valoare de 50 euro.
2.5. Promotia este valabila in limita locurilor disponibile, se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali
care achizitioneaza ofertele in perioada 12 – 13.11.2021 si nu se cumuleaza cu alte oferte sau
promotii.
2.6. Celelalte oferte disponibile pe website-ul www.valeaverde.com, la sectiunea oferte, nu
beneficiaza de reducerile aplicate in cadrul campaniei actuale.
3. Participanti si produse participante
3.1. La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, sa aiba peste 18 ani si capacitate
deplina de exercitiu.
3.3. Participantii, garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea.
3.4. Campania se adreseaza exclusiv utilizatorilor finali si nu se cumuleaza cu alte oferte sau
promotii!
3.4. Comenzile efectuate vor fi confirmate in termen de maximum 48 ore din momentul rezervarii, în
ordinea sosirii acestora.
4. Informatii privind produsele implicate in campanie
4.1. Din campania „Valea Verde BLACK FRIDAY” fac parte doar ofertele enumerate la Punctul 2.4 al
prezentului regulament si sunt valabile in limita locurilor disponibile.
4.2. Rezervarea unui sejur din cadrul campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY” se poate realiza prin
intermediul formularului disponibil in pagina de oferta a website-ului www.valeaverde.com sau
trimitand un email la adresa reservations@valeaverde.com.
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4.2.1. Datele personale pe care le colectam in vederea validarii unei rezervari si pentru emiterea politei
storno sunt: numele si prenumele persoanei care acceseaza oferta si a celor care vor insotii aceasta
persoana), CNP, adresa de e-mail si numarul de telefon ale persoanei care acceseaza oferta.
Prelucrarea acestor date personale se face in acord cu politica de prelucrare a datelor societatii
organizatoare,
VALEA
VERDE
TRANSILVANIA
S.R.L.,
disponibila
la
adresa
https://www.valeaverde.com/termeni-si-conditii/. Datele personale ale participantilor ale caror
cereri de rezervare nu pot fi validate din cauza depasirii capacitatilor de cazare, sau, dupa caz, din
cauza epuizarii numarului de pachete alocat fiecarei promotii, vor fi prelucrate de catre societatea
organizatoare pana la finalul campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY”. Dupa aceasta perioada,
societatea organizatoare va sterge datele dumneavoastra cu caracter personal, exceptand cazul in
care legislatia ne permite sau ne obliga la prelucrarea in alte scopuri compatibile. Organizatorul
considera inscrierea la campanie ca o acceptare expresă a acestui Regulament si considera orice date
furnizate de către Participant, ca fiind adevarate si corecte, pana la proba contrara.
4.3. Pentru pachetele „Family Retreat”, „Truffle Hunt Special Weekend” si „Winter Wonderland”,
oferta este limitata la capacitatea disponibila de cazare a resortului.
Pentru Hospitality Voucher, reducerea campaniei este limitata la un numar de 50 vouchere si nu se
pot cumula cu celelalte oferte din cadrul campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY”.
4.4. Tarifele practicate in cadrul campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY” sunt speciale si sunt valabile
la momentul efectuarii rezervarii. Acestea vor fi confirmate in scris de catre departamentul de
rezervari, in termen de maximum 72 ore din momentul rezervarii.
4.5. Garantii: pentru rezervarile sejururilor din cadrul campaniei „Valea Verde BLACK FRIDAY”, plata
se va realiza integral in avans - 100% din valoarea totala a rezervarii - in termen de maximum 24 ore
de la primirea facturii proforme. Pentru campania „Black Friday” nu se accepta plata cu tichete de
vacanta.
4.6. Anularea rezervarilor: perioada rezervata nu poate fi modificata, iar valoarea sejurului este
nerambursabila.
5. Raspundere
5.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte
Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Organizator si
colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
5.2. Organizatorul Campaniei promotionale si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in
organizarea acesteia nu sunt responsabili pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa
campania, din motive care tin de functionalitatea site-ului www.valeaverde.com, precum cele care
deriva din: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de
intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de
Organizator.
5.3. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei
promotionale.
6. Incetarea Campaniei promotionale
6.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora
si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua
si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu
caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila
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desfasurarea Campaniei.
7. Litigii
7.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
7.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti din Bucuresti.
7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest
lucru prin intermediul website-ului www.valeaverde.com.

Data: 12.11.2021

VALEA VERDE TRANSILVANIA S.R.L.
prin Jonas Schaefer
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