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REGULAMENTUL CONCURSULUI  
„PHILIPS – Adună punctele bonus și alege o nouă experiență pentru întreaga 

familie” 
 

1. ORGANIZATOR 
 

Organizatorul concursului „PHILIPS – Adună punctele bonus și alege o nouă 
experiență pentru întreaga familie” este societatea SELGROS CASH&CARRY SRL, cu 
sediul în loc. Braşov, Calea București, nr. 231, jud. Braşov, înregistrată la Registrul 
Comertului sub nr. J08/464/2001, având Cod Unic de Înregistrare RO 11805367, capital 
social 288.272.740 lei, reprezentată legal de administratori: Robert Hellwagner şi Dorin 
Iordăchescu, denumită în continuare Selgros sau Organizator. 
 

2. DURATA CONCURSULUI ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII  
 

Concursul „PHILIPS – Adună punctele bonus și alege o nouă experiență pentru întreaga 
familie” se desfășoară în perioada 02.04.2021 - 05.07.2021 în magazinele SELGROS 
astfel: 

 Selgros Brașov – din loc. Brașov, Calea București, nr. 231, jud. Brașov, 
tel.0268/307.100; 

 Selgros Băneasa – din loc. București, Șos. București-Ploiești, nr. 55-65, sector 1, 
tel.021/30.78.100; 

 Selgros Berceni – din loc. București, Str. Turnu Măgurele, nr. 92-108, sector 4, 
tel.021/40.68.100; 

 Selgros Pantelimon – din Com. Pantelimon, Bd. Biruinței, nr. 90, jud. Ilfov, 
tel.021/20.93.100; 

 Selgros Mureș – din Com. Ernei, nr. 591, jud. Mureș, tel.0265/205.100; 

 Selgros Constanța – din Com. Agigea, Str. Dragoș Vodă, nr. 1, jud. Constanța, 
tel.0241/706.100; 

 Selgros Timișoara – din loc. Timișoara, Str. Calea Aradului, nr. 64, jud. Timiș, 
tel.0256/279.100; 

 Selgros Oradea – din loc. Oradea, Str. Ogorului, nr. 65B, jud. Bihor, 
tel.0259/405.100; 

 Selgros Cluj – din loc. Cluj-Napoca, Str. Someșeni, nr. 8, jud. Cluj, 
tel.0264/503.100; 

 Selgros Arad – din loc. Arad, str. Calea Radnei, nr. 294, jud. Arad, 
tel.0257/308.100; 

 Selgros Craiova – din sat Preajba, com. Malu Mare, str. Henry Ford, nr.12, jud. Dolj, 
tel.0251/305.100; 

 Selgros Ploiești – din Com. Blejoi, sat Blejoi, nr. 1190, jud. Prahova, 
tel.0244/502.100; 

 Selgros Bacău - din loc. Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 135B, jud. Bacău, tel. 
0234/209.100; 

 Selgros Suceava – din loc. Suceava, str. Cernăuți, nr. 118, jud. Suceava, 
tel.0230/553.100; 

 Selgros Iași -  din loc. Iași, Șoseaua Nicolina, nr. 57A, jud. Iași, tel. 0232/306.100; 

 Selgros Galați - din loc. Galați, b-dul Galați, nr.1-C, jud. Galați, tel. 0236/305.100; 

 Selgros Brăila – din loc. Brăila, str. Râmnicu Sărat, nr. 92B, jud. Brăila, tel. 
0239/602.100; 

 Selgros Drumul Taberei – din loc. București, str. Valea Cascadelor, nr. 26 B, 
sector6, telefon 021/22.58.100; 
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 Selgros Constanța Nord – din loc. Constanța, b-dul Tomis, nr. 387, jud. Constanța, 
telefon 0241/684.100; 

 Selgros Alba Iulia – din loc. Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 30A, jud. Alba, 
tel.0258/802.000; 

 Selgros Mureș – din loc. Tg. Mureș, Str. Gheorghe Doja, nr. 62, jud. Mureș, telefon 
0265/203.000; 

 Selgros Bistrița – din loc. Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13B, jud. Bistrița-Năsăud, 
telefon 0263/202.000; 

 Selgros Baia Mare – din loc. Baia Mare, b-dul București, nr. 102, jud. Maramureș, 
telefon 0262/201.100. 
 

3. PRODUSE OFERITE CU DISCOUNT 
 
(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile de participare vor putea beneficia de discount-ul 
oferit pentru achiziționarea produselor din marca PHILIPS, în urma prezentării cuponului 
completat cu cele 10 puncte de loialitate doar dacă vor răspunde corect la întrebarea 
menționată la art. 4 alin. 4. 
(2) Produsele care pot fi achiziționate cu discount în cadrul acestui concurs sunt 
următoarele: 
  

ARTICOL 

PREȚ 
REGULAR, 

cu TVA 
inclusă 

PREȚ cu 10 
puncte de 

fidelizare, cu TVA 
inclusă 

PHILIPS FC9556/09 ASPIRATOR FĂRĂ SAC 999,00 lei 599,40 lei 

PHILIPS FC8575/09 ASPIRATOR CU SAC 749,00 lei 449,40 lei 

PHILIPS FC6404/01 ASPIRATOR VERTICAL ȘI 
MOP 3 IN 1 

1.399,00 lei 839,40 lei 

PHILIPS FC6725/01 ASPIRATOR VERTICAL 2 
ÎN 1 

1.459,00 lei 875,40 lei 

PHILIPS AC1214/10 PURIFICATOR AER 1.449,00 lei 869,40 lei 

PHILIPS GC6740/30 STAȚIE  DE CĂLCAT 599,00 lei 359,40 lei 

PHILIPS GC557/30 APARAT DE CĂLCAT 
VERTICAL CU ABUR 

829,00 lei 497,40 lei 

PHILIPS HD9216/80 FRITEUZĂ 699,00 lei 419,40 lei 

PHILIPS HD3037/70 MULTICOOKER 649,00 lei 389,40 lei 

PHILIPS EP1223/00 ESPRESSOR AUTOMAT 1.829,00 lei 1097,40 lei 

PHILIPS SC1994/00 EPILATOR IPL 1.399,00 lei 839,40 lei 

PHILIPS QP6520/20 ONEBLADE 399,00 lei 239,40 lei 

 
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 
(1) Pentru fiecare achiziție de produse alimentare și/sau nealimentare din oferta 
magazinelor indicate la art. 2 în valoare de minimum 50 lei (valoarea include TVA), pe o 
singură factură fiscală, clientul primește la casele de marcat un punct de loialitate 
(autoadeziv). Punctele de loialitate vor fi lipite pe un cupon care poate fi obținut de la 
casele de marcat. 
(2) Pentru fiecare fracție de 50 de lei (inclusiv TVA) pe o singură factură se vor primi 
multiplu de puncte de loialitate. Astfel, pentru achiziții de produse în valoarea cuprinsă 
între 50 și 99 lei (inclusiv TVA), se va primi 1 punct de loialitate, pentru achiziții de produse 
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în valoare de minim 100 de lei (inclusiv TVA), până la 149 lei (inclusiv TVA), se vor primi 2 
puncte de loialitate etc. . 
(3) La acest concurs, pot participa numai clienții SELGROS care au completat cuponul cu 
10 puncte de loialitate și care vor raspunde corect la întrebarea menționată la alineatul (4) 
de mai jos.  
(4) La colecționarea a 10 puncte de loialitate pe un singur cupon, clienții se vor putea 
prezenta la casele de marcat din oricare din magazinele menționate la art. 2 și vor putea 
achiziționa cu discount de 40 % unul din cele 12 produse menționate la art. 3, alineat (2), 
dacă răspund corect la întrebarea: “Ce este Philips Lumea Advanced?”. Răspunsul 
corect este : „Un aparat IPL pentru îndepărtarea părului.”. 
(5) Prin participarea la concurs, clienții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului 
Regulament  și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs 
implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
(6) La acest concurs pot participa și angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora 
(rudele și/sau afinii de gradul I: copii, părinți; soț/soție), precum și angajații furnizorilor 
Organizatorului, furnizori ale căror produse participă la concurs. 
 

5. ACORDAREA DISCOUNT-ULUI 
 

(1) În perioada concursului clienții care îndeplinesc condițiile de participare, pentru a intra 
în posesia produselor oferite la preț promoțional, trebuie să se prezinte la casele de 
marcat, în magazinele participante, cu cuponul completat cu cele 10 puncte de loialitate și 
să răspundă la întrebarea “Ce este Philips Lumea Advanced?”.   
(2) Produsele care pot fi achiziționate la preț promoțional pot fi ridicate din oricare din 
magazinele SELGROS participante, indiferent de magazinul SELGROS în care s-au primit 
punctele de loialitate. 
(3) Cuponul, completat cu cele 10 puncte de loialitate și cu răspunsul la întrebarea 
concursului, se va pastra la casele de marcat după achiziționarea produsului oferit la preț 
promotional. 
(4) Câștigătorii vor trebui să prezinte legitimația de client.  
(5) Produsele menționate la art. 3, alin. 2, pot fi achiziționate la preț promoțional, în baza 
punctelor de loialitate, în termen de maximum 10 (zece) zile după data de 05.07.2021.  
(6) În cazul în care Participantul nu se prezintă la casele de marcat din magazinele 
SELGROS până la termenul stipulat la alineatul (5) de mai sus, se va considera că acesta 
a renunțat la beneficiul achiziționării produselor la preț promoțional.  
(7) Dupa data de 15.07.2021 inclusiv, punctele de loialitate nu mai pot fi utilizate indiferent 
de motivul pentru care s-a depășit termenul.   
(8) În cazul în care Organizatorul consideră necesar, concursul poate fi prelungit, cu 
respectarea prevederilor referitoare la aducerea la cunoștința Participanților a acestei 
prelungiri.  
(9) Reducerile se acordă în limita stocului disponibil de produse menționate la art. 3 
alin.(2). 
(10) Punctele de loialitate vor putea fi utilizate numai în vederea achiziționării cu discount a 
produselor menționate la art.3, alin. (2).  
 

6. INFORMAȚII 
 
(1) Concursul „PHILIPS – Adună punctele bonus și alege o nouă experiență pentru 
întreaga familie” va fi adus la cunoștința participanților prin postarea prezentului 
Regulament pe site-ul Organizatorului la adresa www.selgros.ro și va fi disponibil, 
totodată, spre consultare la cerere, în mod gratuit, la birourile Informații Clienți din fiecare 
magazin participant de la adresele menționate la pct. 2 din prezentul Regulament.  

http://www.selgros.ro/
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(2) Anunțurile vor prezenta extrase din regulamentul concursului, produsele care pot fi 
achiziționate la preț promoțional, împreună cu mențiunea faptului că regulamentul de 
participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul Organizatorului sau la 
birourile Informații Clienți din fiecare magazin participant. 
(3) Concursul „PHILIPS – Adună punctele bonus și alege o nouă experiență pentru 
întreaga familie” poate fi promovat, de asemenea, prin cataloagele publicitare ale 
Organizatorului, în magazinele participante, prin materiale tipărite specifice, la casele de 
marcat unde clienții participanți primesc flyer-ul campaniei și punctele aferente 
cumpărăturilor. 
 

7. RESPONSABILITATE 
 
(1) Organizatorul nu are obligația de a întreține vreo corespondență cu Participantul care 
nu a achiziționat produsele oferite la preț promoțional până în data de 15.07.2021 inclusiv. 
(2) De asemenea, Organizatorul nu poate fi ținut responsabil în niciun mod pentru 
nerevendicarea/neutilizarea beneficiului de cumpărare obținut de participantul care a 
întrunit condițiile pentru acordarea discount-ului de cumpărare. 
 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Prin înscrierea la concurs, participanții înțeleg că datele cu caracter personal furnizate cu 
ocazia emiterii legitimației de client vor fi prelucrate în vederea validării condițiilor pentru 
achiziționarea, la prețuri promoționale, a produselor care fac obiectul Concursului și 
îndeplinirii obligațiilor fiscale, temeiul prelucrării, fiind unul contractual (și anume, temeiul 
prevăzut de RGPD UE 679/2016, în art. 6, alin. (1), litera b).  
Conform RGPD UE 679/2016, în calitate de persoane vizate, tuturor participanților la 
Concurs le sunt garantate: 

- Dreptul de acces al persoanei vizate; 
- Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte; 
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”); 
- Dreptul la restricționarea prelucrării; 
- Dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 

personal sau restricționarea prelucrării; 
- Dreptul la portabilitatea datelor; 
- Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal; 
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana 
vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă. 

Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, termenul de 
răspuns este de o lună de zile de la data înregistrării solicitarii scrise, fie la sediul 
Organizatorului, fie trimise prin poșta electronică la adresa de e-mail a Organizatorului, 
alocată în acest sens. Termenul poate fi prelungit cu două luni de zile, atunci când este 
necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. 
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât prin mijloace tehnice computerizate, cât 
și manual, iar în conformitate cu RGPD UE 679/2016, se garantează protecția și 
confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de către participanti, prin 
implementarea de măsuri tehnologice și organizatorice adecvate pentru prevenirea 
prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și/sau pentru prevenirea 
pierderii accidentale, a distrugerii sau a deteriorării datelor cu caracter personal prelucrate.  
Furnizarea de date cu caracter personal, odată cu înscrierea la concurs, reprezintă o 
obligație necesară colaborării dintre Organizator și participant pentru derularea 
concursului. 
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În considerarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016 și a asigurării respectării 
drepturilor persoanei vizate, Organizatorul a desemnat un Responsabil cu protecția 
datelor cu caracter personal. Astfel, pentru informații referitoare la prelucrarea și 
protecția datelor, persoana vizată are posibilitatea de a contacta Responsabilul cu 
protectia datelor al Organizatorului, la adresa de e-mail: dpo@selgros.ro. 

 
9. DIVERSE 

 
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament, numai după ce modificările/completările vor fi făcute publice în modalitățile 
prevazute la art. 6, respectând condițiile de formă pentru întocmirea acestuia. De 
asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul prelungirii concursului, prin act adițional la 
prezentul Regulament. 
Prezentul concurs va putea fi intrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a 
Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. 
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se 
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de 
Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea 
personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători. 
 

SELGROS CASH & CARRY SRL,  
Robert Hellwagner       Dorin Iordăchescu 

   Administratori 


