
Regulamentul Promotiei Zebra 

Competitia de activitate a Reprezentantilor 

6 mai 2010 – 7 iulie 2010 

 

Art. 1. Organizatorul                     

Organizatorul competitiei de activitate pentru Reprezentanti desfasurata in 
perioada campaniilor nationale 07/2010-C09/2010 (6 mai 2010 – 7 iulie 2010) 

este compania AVON COSMETICS (ROMANIA) SRL, cu sediul in str. Ermil 
Pangrati nr. 30, sector 1, Bucuresti, tel. 021-231.25.77.  

  

Art. 2. Participanti 

La aceasta promotie pot participa toti Reprezentantii AVON, numiti in continuare 
Reprezentanti.  

 

Art. 3. Procedura promotiei 

Perioada desfasurarii promotiei este cuprinsa in perioada Campaniilor nationale 
07/2010-09/2010( 6 mai 2010 – 7 iulie 2010) 

. 
 

A. Comanda din Brosura 07/2010 produse cosmetice din gama Avon Colour (cu 
exceptia setului de la pagina 5 in 4 variante) in valoare de 120 lei si primesti Geanta 
Zebra cu 1 ban odata cu livrarea comenzii din brosura 08. 

 
 

  
B. Comanda din Brosura 08/2010 produse de ingrijire a tenului din gama Anew in 
valoare de 130 lei si primesti 35% discount, plus suportul de haine Zebra cu 1 ban 
odata cu livrarea comenzii din brosura 09. 
Atentie! Produsele Anew nu se cumuleaza din mai multe comenzi  pentru a obtine 
discountul de 35%.  
Daca produsele Anew in valoare totala de 130 lei se cumuleaza din mai multe 
comenzi, Reprezentantii primesc doar Suportul de haine Zebra cu 1 ban. 

 



C. Comanda din Brosura 09/2010 produse din categoria parfumuri (ape de 
parfum/toaleta, seturi ce contin ape de toaleta/parfum) in valoare de 200 lei si poti sa 
alegi una din gentile pentru cosmetice Zebra cu 1 ban odata cu comanda din 
brosura 10/2010. 

 

*Valoarea comenzii nu cuprinde produsele din Brosura care au in dreptul lor 
mentiunea “In limita stocului disponibil” sau care sunt plasate pe o pagina care, 
in partea inferioara, are o banda cu mentiunea “In limita stocului disponibil”. 
De asemenea, in valoarea comenzii nu va fi inclusa valoarea produselor din 
flyer-ul “Oferte pentru Reprezentanti”.    

Valoarea retururilor va fi scazuta din valoare de brosura a comenzii. Produsele 
din comenzi plasate in cadrul competitiilor de motivare se pot returna numai 
insotite de produsele obtinute ca premii. 

Produsele din competitie se primesc o data pe campanie in comanda in care au 
fost indeplinite conditiile si pot fi castigate independent de la o campanie la alta. 

In cazul in care participantii la acest program sunt intr-un numar mai mare decat 
cel estimat de Avon, produsele vor fi livrate la termenul comunicat in 
prealabil de Avon. 

 

Art. 5.  Regulamentul promotiei 

Regulamentul competitiei este disponibil in mod gratuit incepand cu data de 6 
mai  2010 pe site-ul www.avoncosmetics.ro. Competitia este valabila in perioada 
Campaniilor nationale 07/2010-C09/2010 (6 mai 2010 – 7 iulie 2010). Prin 
participarea la promotia Avon, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa 
respecte prevederile acestui Regulament. 

 

Art. 7. Prelucrarea datelor personale 

 
Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul 
expeditorului pentru clauzele acestuia.Tuturor participantilor la promotie le sunt 
garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001. 

 


