
REGULAMENT WINTER PROMO 
 Promotia 05.01.-31.01.2023 la Seroussi 

 
1. Organizatorul campaniei  

1.1. Promoţia 05.01.-31.01.2023 la Seroussi, este organizată de NORADA SA, cu sediul in 

București, Bd. Pache Protopopescu, având cod fiscal Nr. RO 4466322, înregistrată la Registrul Comertului 
sub Nr. J40/11247/2020. 

1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este 
finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform 
legislaţiei aplicabile din Romania.  

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul 
regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul 
despre aceste modificări. 

 
2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării. 

  2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Promotia WINTER PROMO 05.01.-31.01.2023 la 
Seroussi”.  

2.2. Campania promoţională se desfăşoară în România, în perioada 05.01.-31.01.2023 
(inclusiv), în magazinele SEROUSSI din Iulius Mall Cluj Napoca, ERP Promenada Mall Tg. Mures si din 
Odorheiu Secuiesc. 

 
3. Produse participante la Campanie  
3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă următoarele produse,cu marca Seroussi, Digel:  
 

- promotie de 50%  
o la toate produsele pana anul 2021(inclusiv), din gestiunile: NSPI, NSTI, NSPJ, NSTJ, 

NSPK, NSTK, NSPL, NSTL 
o la toate accesoriile tip: ASCOT, CLIPS, FULARE, MANUSI 

 

- promotie de 40%  
o toate produsele de la DIGEL 

 

- promotie de 30%  
o la toate paltoanele (din toate gestiunile) 
o la toate accesoriile tip: AC, BATISTA, BORSETA, BRAU, BROSE, BRETELE, BUTON, 

CAMASI, CRAVATE, CURELE, JACHETE, PALARII, PULOVERE, PAPION, POLO, 
PORTMONE, SOSETE, SERVIETA, SANPTF, UMBRELE 

o la toate produsele din anul 2022, gestiunile: NSTM, NSPM, cu exceptia urmatoarelor 
articole: 
 

Nr. Crt. ARTICOL 

1 87488 0010/0761 

2 87488 0010/0471 

3 903 1073/8 

4 50U02 50/52 

5 Z 8118 0001/0001 

6 50F02 326/1 

7 552 656/97 

8 552 656/96 

9 552 656/98 

10 305765/DARK NAVY 
 

Promotia nu este valabila pentru produsele NOS (art. 295 001 si MS040U) si la camasile NOS 
(090F)! 

o  
 

4. Dreptul şi condiţii de participare  
4.1. De această campanie beneficiază orice persoană juridică sau persoană fizică care a împlinit 

vârsta de 18 ani la data începerii campaniei și care achiziţionează produsele în cadrul programului special 
indicat la art. 3.1. 



 
5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale  
5.1. La achiziționarea produselor conform art. 3.1., cumpărătorul beneficiază de o reducere de: 
- -30% la produsele care fac obiectul acestei promotii din prețul care ar fi fost practicat de 

organizator în lipsa campaniei.  
5.2. Pretul redus de vânzare pentru acordarea reducerii de 30% se calculează după următoarea 

formulă: Preț promoțional = pret vânzare vechi - 30% 
5.3. Reducerea nu se cumulează cu alte promoții sau reduceri. 
 
6. Mecanismul promoţiei 
6.1. O persoană poate achiziționa mai multe produse care fac obiectul acestei promoții dacă 

produsele îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.  
6.2. Campania se desfășoară in limita stocului disponibil de produse. 
  
7. Litigii si fraude 
7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participant la campanie, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. 
 
8. Regulamentul campaniei promotionale  
8.1. Regulamentul campaniei promotionale este afișat si disponibil gratuit in magazinele participante 

si pe site-ul www.seroussi.ro pe toată perioada de desfășurare a promoției. 
8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: 

Norada SA, Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean Nr. 225, judeţul Harghita sau la adresa de mail: 
office@seroussi.ro în atenţia Departamentului de Marketing în termen de maxim 2 zile de la producerea 
incidentului.  

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 
acestei campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile 
acestei campanii. 

 
 

NORADA SA 

mailto:office@seroussi.ro

