
 

 

 

Termeni si conditii  

“Un zambet frumos pentru toata viata” 

 

SECTIUNEA 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei 

Campania publicitara “Un zambet frumos pentru toata viata” este 

organizata de Clarodent SRL – denumit in continuare ORGANIZATOR - cu 

sediul in Str. Virtutii 12, Bl R11A, Sc 2, Ap 34, Sector 6, Bucuresti, 

Romania, CUI 3381651. 

Premiile vor fi acordate conform prezentului Regulament, ale carui 

prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in 

cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in 

Romania. Acesta poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului 

www.clarodent.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau 

schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa 

intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor 

modificari pe www.clarodent.ro. 

 

SECTIUNEA 2.  Locul de desfasurare al campaniei 

Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul 

site-ului www.clarodent.ro, a paginii de facebook ce apartine 

organizatorului si a campaniilor Google Adwords. 

Pentru obtinerea de informatii suplimentare va rugam sa trimiteti un email 

la contact@clarodent.ro pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor 

mentionate in Sectiunea 3 de mai jos. 

 

SECTIUNEA 3. Perioada de desfasurare a campaniei 

Campania “Un zambet frumos pentru toata viata” se desfasoara in 

perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2018 inclusiv. Aceasta se 

adreseaza exclusiv pacientilor cu varsta minima de 12 ani, care solicita un 

tratament ortodontic. Nu se acopera alte tipuri de tratamente (protetic, 
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restaurator, profilactic sau de orice alta specialitate). 

Toti participantii vor fi contactati de catre echipa Clarodent pentru a 

beneficia de gratuitatea consultatiei initiale, dupa care vor fi rechemati 

pentru prezentarea planului de tratament. Cei care vor decide continuarea 

tratamentului in cadrul clinicii Clarodent, vor primi un discount de 200 

Euro pentru tratamentul cu aparat dentar fix. Valoarea acestui discount se 

deduce din costul total estimat in cadrul planului de tratament de catre 

medicul specialist. Discountul se acorda in baza voucherului eliberat in 

timpul acestei campanii. 

Beneficiarii trebuie sa inceapa tratamentul ortodontic pana cel 

tarziu la data de 28 februarie 2019. Voucherul este NOMINAL si NU ESTE 

TRANSMISIBIL. Termenul limita de valabilitate este 28 februarie 2019. 

 

SECTIUNEA 4. Inscrierea in campanie 

Pasi de urmat: 

1. Participantii vor completa formularul cu datele de contact reale; 

2. Participantii vor fi contactati telefonic pentru validarea inscrierii si 

programarea consultatiei initiale. Ulterior, vor primi pe e-mail un 

voucher. 

3. La consultatia initiala, participantii trebuie sa se prezinte cu 

voucherul printat si cu buletinul pentru a valida premiul. 

 

 Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care 
promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat din categoria 

“Mesaj”.  

 Participantii care introduc adrese invalide de e-mail vor fi 

descalificati; 

 Nu este admisa mai mult de o inregistrare pentru acelasi cont; 

 Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a 

informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca 

Organizatorul observa orice fel de comportament considerat 

nepotrivit cu campania si prezentul regulament.  
 In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai 

sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida. 
  



 

 

SECTIUNEA 5. Dreptul de participare 

Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta 

minima de 12 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie 

de la acestea, nu pot participa la campanie membrii echipei 

organizatoare, precum sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. 

 

SECTIUNEA 6. Desemnarea castigatorilor 

 

Vor castiga toate persoanele care indeplinesc conditiile prezentate mai 

sus. Pentru acestia, Clarodent va oferi o consultatie ortodontica initiala 

gratuita si voucherul in valoare de 200 de euro pentru inceperea unui 

tratament ortodontic cu aparat dentar fix.  

 

SECTIUNEA 7. Premii 

In cadrul campaniei, toti participantii castiga o consultatie initiala gratuita 

si un voucher in valoare de 200 de euro pentru aparat dentar fix, 

putand sa il foloseasca cu ocazia inceperii tratamentului 

ortodontic la Clarodent. 

Consultatia initiala gratuita nu include radiografiile, pozele si modelele 

necesare efectuarii unui plan de tratament ortodontic. De asemenea, 

pentru inceperea tratamentului este obligatorie realizarea contra cost a 

sedintei de prezentare a planului de tratament si intocmirea tuturor 

formalitatilor clinice si administrative necesare. 

In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiului prin 

contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este 

permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai 

multi terti. 

 

SECTIUNEA 8. Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se 

vor rezolva pe cale amiabila. 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile 



 

 

tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea 

retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt 

comunicate informatii false sau eronate. 

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea 

campaniei ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de 

energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de 

telecomunicatii sau altii asemenea. 

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un 

text/comentariu participant la campanie, daca va considera ca acesta este 

licentios sau indecent. 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste 

acordarea premiilor. 

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul 

generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru 

consecintele care decurg din acesta actiune. 

 

SECTIUNEA 9. Regulamentul campaniei 

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.clarodent.ro la 

pagina dedicata acestei campanii. 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea irevocabila si 

neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea 

respectarii acestuia. 

Regulamentul Campaniei este intocmit in conformitate cu legile din 

Romania. 

In cazul nerespectarii prezentului regulament/campanie, premiile 

castigate nu se vor acorda. 
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SECTIUNEA 10. Contact 

Pentru mai multe informatii referitoare la campanie, va rugam sa va 

adresati echipei de organizare: 

  

Cristina Cristian, 

Clinic Manager 

Tel: 0737809222 

 


