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Regulament oficial privind campania marketing pentru Xiaomi Black Friday 

Perioada de desfășurare a campaniei: 28.10.2021 - 30.11.2021  

Nr. 10 / 28.10.2021 

 

Secțiunea 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1 Campania marketing „Xiaomi Black Friday” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de S.C. ROLV ONLINE S.R.L 
(denumită în continuare „Organizator”), cu sediul în B-dul Pipera 1-IA, Corp A, Etaj 8, Județ Ilfov, cod poștal 077190, Voluntari, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/5326/2020, având codul unic de înregistrare RO43302274 reprezentată de Dl. 
Tymoteusz Wiśniowski în calitate de administrator. 

1.2 Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament” sau 
„Regulament oficial”) 

1.3 Campania se desfășoară în 2 etape:  

● Campanie generală desfășurată în perioada 28.10-30.11 2021 în care se oferă reduceri la produsele selectate. 
● Campanie secundară desfășurată în perioada 19.11.2021-19.11.2021 (24 de ore) în care se oferă reduceri la produsele 

selectate și în plus  la pachete promoționale se oferă vouchere adiționale.  

1.4 Se numește „Participant” orice consumator care își exercită dreptul de participare și respectă termenii și condițiile 
Regulamentului. Participarea la Campanie implică înțelegerea, cunoașterea, acordul expres și acceptarea fără obiecții a 
Regulamentului, de către Participant. 

1.5 Regulamentul Oficial este redactat conform legislației aplicabile în România și este dat publicității pentru a fi disponibil, în 
mod gratuit, oricărui consumator, pe website-ul www.mi-home.ro . 

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a înceta Campania înainte 
de termen sau de a o prelungi, prin încheierea unui Act Adițional. Anexele și orice Act Adițional la Regulament fac parte integrantă 
din acesta. 

1.7 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul 
unor materiale și/sau mesaje publicitare și/sau cu rol de comunicare. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi 
interpretate în conformitate cu prevederile Regulamentului. Având în vedere limitările obiective specifice materialelor și/sau 
mesajelor publicitare și/sau cu rol de comunicare, întotdeauna vor prevala prevederile Regulamentului Oficial. 

1.8 În vederea obținerii de informații referitoare la Campanie, participanții pot apela numărul 0740 942664 (număr cu tarif normal 
în toate rețelele de telefonie, apelabil de luni până vineri în intervalul orar 09:00-17:00, exclusiv sărbători legale). 

Secțiunea 2. TERITORIUL ȘI DURATA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

2.1 Campania este organizată și se desfășoară, pe teritoriul României, prin intermediul site-ului www.mi-home.ro (denumit în 
continuare „Site-ul Campaniei”). 

2.2 Campania se desfășoară în perioada 28.10.2021-30.11.2021 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”). 

2.3 Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la această 
Campanie participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului 
Regulament Oficial. 

 

Secțiunea 3. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 
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3.1 La campanie participă produsele specificate pe site-ul companiei evidențiate în plus cu banner „PROMOȚIE”, și/sau pe prima 
pagină a site-ului https://mi-home.ro/event/xiaomi-black-friday/ cu preț promoțional evidențiat si/sau evidențiate cu “Adaugă 
în coș pentru a vedea un preț mai bun” ( denumite în continuare „Produse participante” sau individual „Produs participant”),  

3.2 Modalitățile de plată sunt aceleași cu cele specificate în mod curent pe site la „Livrare și plată”. 

3.3 După încheierea Campaniei, Produsele participante își pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, 
Organizatorul nemaiavand nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data 
încetării Campaniei, sau în afara Perioadei Campaniei, în alte zile decât cele cuprinse în Perioada Campaniei. 

Secțiunea 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1 Se pot înscrie în vederea participării la Campanie persoane fizice și/sau juridice cu domiciliul/reședință în România. 

Secțiunea 5. MECANISMUL CAMPANIEI SECUNDARE 

5.1 Orice persoana fizică și/sau juridică cu/fară cont poate adaugă în coș și finaliza comanda care să conțină Produsele participante 
și în acest mod să beneficieze de prețurile oferite în Campanie. 

5.2 Pentru produsele pentru care se menționează autentificare în pagina mi-home.ro/event/xiaomi-black-friday/, participanții 
trebuie să între în contul deja existent sau nou creat de pe site-ul mi-home.ro, pentru a putea beneficia de reducerea afișată în 
dreptul produsului. 

5.3 Pentru anumite produse care se achizitionează impreună, participantul poate beneficia de reducerea afișata si/sau de un 
cupon de cumparaturi cu valabilitate de 3 luni de la data primirii acestuia. Cuponul de reducere se va oferi doar participanților 
care nu returnează produsul/ produsele in termen de 14 zile de la livrarea comenzii. Mai jos sunt descrise cupoanele si valoarea 
acestora: 

60 de cupoane cu valoarea de 49 RON  reducere 

20 de cupoane cu valoarea de 59 RON reducere 

20 de cupoane cu valoarea de 69 RON reducere 

80 de cupoane cu valoarea de 199 RON reducere 

120 de cupoane cu valoarea de 99 RON reducere 

*Valoarea cupoanelor este exprimată in RON și va aplica un discount din valoarea cu TVA a produselor. 

*Cupoanele se acordă doar pentru produsele participante achiziționate împreună în pachetul promoțional listat în data de 
19.11.2021. Pachetele promoționale sunt valabile o zi, pachetele fiind valabile doar în data de 19.11.2021.  

5.4 Un participant se poate înscrie de mai multe ori la Campanie dacă face dovada achiziționării produselor participante în 
Campanie.  

5.5 Se vor lua în considerare ca și înscrise corect în Campanie doar acele inscrieri care corespund cerințelor/ instrucțiunilor din 
prezentul regulament. 

5.6 Organizatorul nu va accepta înscrieri care nu sunt în concordanță cu instrucțiunile din cadrul prezentului Regulament sau care 
nu corespund temeiului de participare precum și/sau înscrierile pe  care, din motive rezonabile   în opinia Organizatorului, acesta 
le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de înțeles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă. 

5.7 Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a paginii mi-
home.ro sau https://mi-home.ro/event/xiaomi-black-friday/. 

5.8 Cupoanele vor putea fi utilizate în termen de 90 de zile de la data primirii acestora pentru a achizitiona produse de pe site-ul 
mi-home.ro, iar reducerea se va aplica in coșul de cumparaturi prin introducerea codului primit pe email in secțiunea “Ai cod de 
reducere?”. Reducerea se va aplica la suma totală a coșului, in funcție de valoarea cuponului de reducere. 
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Secțiunea 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR DIN CAMPANIA SECUNDARĂ  

6.1 Caștigatorii vor fi desemnati în funcție de data și ora inregistrării comenzii pe site-ul mi-home.ro in termen de 20 de zile de la 
data de 21.11.2021, comenzile care vor fi considerate ca valide pentru participarea în concurs vor fi acelea pentru care plata a 
fost inregistrată și de asemenea nu există cerere de retur pentru pachetele promoționale.  

6.2 Participanții caștigatori vor fi anunțati printr-un email de confirmare trimis către adresa de email completată în câmpul 
"Adresa email" din formularul de înregistrare de pe pagină. 

6.3 În cazul în care un participant desemnat ca fiind caștigator va returna produsul în urma căruia a câștigat, premiul nu va mai fi 
valabil, acesta din urmă fiind acordat următorului câștigător care respectă termenii și condițiile participării.   

Secțiunea 7. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI SECUNDARE 

7.1 În cadrul acestei Campanii se vor acorda 300 de premii constând fiecare în cupon de reducere ce poate fi aplicat pe mi-
home.ro. 

7.2 Conținutul, valoarea individuala a premiului acordat în cadrul Campaniei este conform tabelului de mai jos: 

 

Denumire Premiu Cantitate/buc Valoare unitara 

Cupon cu valoarea de 49 RON  reducere 60 49 RON 

Cupon cu valoarea de 59 RON reducere 20 59 RON 

Cupon cu valoarea de 69 RON reducere 20 69 RON 

Cupon cu valoarea de 199 RON 
reducere 

80 199 RON 

Cupon cu valoarea de 99 RON reducere 120 99 RON 

VALOAREA TOTALĂ A PREMIILOR: 29340 RON TVA INCLUS 

 

7.3 În cazul în care la finalul perioadei de Campanie nu vor fi 300 de caștigatori, premiile rămase vor rămane la dispozitia 
Organizatorului. 

 

 

Secțiunea 8. LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ 

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe 
cale amiabilă. 

8.2 Legea aplicabilă este legea română. 

Secțiunea 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

7.1 Cadrul legal general care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Regulamentul European 
privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016( „GDPR”). 
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7.2 În momentul în care Participantul alege să participe la campanie datele cu caracter personal vor fi prelucrate de ROLV Online 
SRL. 

7.3 ROLV Online SRL prelucrează exclusiv date cu caracter personal furnizate de Participant în contextul participării la Campanie 
și doar în următoarele scopuri: derularea Campaniei, Informarea Participantului asupra comenzilor, livrarea produselor, 
efectuarea formalităților financiar-contabile, conform legii aplicabile. 

7.4 Datele cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrării sunt: 

-Numele, Prenumele, Adresa de mail, Adresa fizică pentru livrare. 

Perioada de stocare a datelor Participanților este de 10 ani, din rațiuni financiar-contabile. 

7.5 În vederea asigurarii unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, 
urmatoarele drepturi:  

(i) dreptul de retragere a consimțamântului cu privire la prelucrare, in orice moment, fară ca aceasta să afecteze   legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimțamântului înainte de retragerea acestuia;  

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;  

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;  

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrării;  

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispozitii legale prevad contrariul;  

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;  

(viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Refuzul furnizării Datelor poate avea drept consecința imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale   care îi revin 
și imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile. 

Secțiunea 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

10.1 Încetarea Campaniei se poate face în orice moment alege Organizatorul, încetarea Campaniei fiind imediat vizibilă pe site. 

 

 

 Secțiunea 11. ALTE CLAUZE 

11.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt aplicabile tuturor Participanților. 

11.2 Eventualele sesizări legate de desfășurarea Campaniei vor fi făcute pe adresa de mail a Organizatorului (shop@mi-home.ro), 
până înainte de terminarea campaniei. Sesizările ulterioare nu vor fi luate în considerare. 

11.3 În eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii către participanți, decizia Organizatorului este 
definitivă, pană la dovedirea contrariului. 

11.4 Organizatorul nu are obligația de a purta corespondentă cu participanții și/sau câstigatorii Campaniei, în afara celor asumate 
prin prezentul Regulament. 

Regulament redactat, procesat și autentificat de ROLV ONLINE SRL cu sediul în Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1-IA, Corp A, Etaj 
8, Judetul Ilfov, într-un exemplar original care rămâne în arhiva companiei. 


