
 

 
S.C. Nova Pan S.R.L.  Cod unic inreg.: RO 13685445, Nr. Inreg. in Reg.Com.: J08/110/31.01.2001 

Braşov, str. Poienelor nr. 2A; (+4) 0268 331 332; (+4) 0742 158 585; novapan@novapan.ro; www.novapan.ro 

1 
 

REGULAMENT OFICIAL  
Campania “PRETURI SPECIALE CUPTOARE” 

 
 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul Campaniei “PRETURI SPECIALE CUPTOARE” este societatea NOVA PAN SRL, persoană 
juridică, cu sediul în Braşov, str. Poienelor nr. 2A, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J08/110/2001, având Codul Unic de Înregistrare RO13685445, în calitate de furnizor, denumit in continuare 
Nova Pan. 

1.2. Promoţia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce 
urmează “Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. 

1.3. Regulamentul Oficial al Campaniei ““PRETURI SPECIALE CUPTOARE” este disponibil pe site-ul societății: 
www.novapan.ro;  de asemenea, informaţii referitoare la modul de desfășurare precum şi la Regulament 
oficial sunt disponibile la telefon 0268.331.332, 0268.331.133 sau pe e-mail: office@novapan.ro,  și va fi 
denumită în continuare “PRETURI SPECIALE CUPTOARE” 

 

Art. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE 
2.1. Campania “PRETURI SPECIALE CUPTOARE” este valabilă pentru achizitiile de cuptoare promovate de 
NOVA PAN SRL, şi se desfăşoară în perioada 1.11.2022 – 31.12.2022. Echipamentele care beneficiaza de pret 
special  vor fi promovate pe siteul www.novapan.ro precum si prin alte materale informative  
 
Art. 3. Obiectul campaniei 
3.1. Prin Campania “PRETURI SPECIALE CUPTOARE”, Nova Pan oferă pret special pentru gama de cuptoare 
comercializate,  in conditiile art. 4 

 
Art. 4. CONDIŢII ȘI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE a Campaniei “PRETURI SPECIALE CUPTOARE” 
4.1. Pot beneficia de preturile speciale oferite de Nova Pan prin Campania ““PRETURI SPECIALE CUPTOARE”, 
persoanele juridice, care achiziţionează de la Nova Pan SRL din Brasov, str. Poienelor, nr.2A,  în perioada de 
desfășurare a campaniei, unul sau mai multe cuptoare de la producatorii de mai jos, furnizate de Nova Pan.  
 

Producator Reducere aplicata 
pretului de vanzare 

Bake Off - 7% 

Mech Masz -5% 

O.E.M. -7% 

Cimav -5% 

Sveba Dahlen -7% 

Tagliavini -8% 

 
4.2. Pentru a beneficia de pretul special la echipamentul selectat, Cumpărătorul trebuie să aibă la baza 
colaborării cu Organizatorul campaniei, un contract de vânzare-cumpărare, încheiat  în perioada 1.11.2022 
– 31.12.2022, fiind astfel partener oficial al societăţii Nova Pan, precum si sa semneze contractul, respectiv 
sa achite avansul stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare in maxim 3 zile de la incheierea perioadei de 
promovare a produselor. 

http://www.novapan.ro/
mailto:office@novapan.ro
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4.3. Produsele achiziţionate în perioada campaniei nu pot face obiectul niciunui retur, decât în cazuri 
excepţionale şi doar cu acordul scris al Organizatorului.  

4.4. Reducerea nu se aplică echipamentelor si accesoriilor aflate în alte promoții si nu se cumuleaza cu alte 
campanii active (de exemplu: vanzarea de echipamente in rate)  sau alte beneficii acordate clientilor 

4.5. Cumpărătorul trebuie să respecte graficul de plăţi, conform facturilor emise si/sau contractului de 
vânzare-cumparare, fără a înregistra debite restante. 

 
 
 

Art. 5. MECANISMUL PROMOȚIEI 
5.1. La emiterea facturilor si/sau semnarea contractului de vânzare-cumpărare  se vor aplica preturile 
speciale mentionate la art. 3.1. şi se vor stabili restul condițiilor necesare achiziției bunurilor care fac obiectul 
prezentei campanii. 

 
 

Art. 6. CLAUZE SECUNDARE 
6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții Campaniei “PRETURI SPECIALE CUPTOARE”se 
vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în 
instanțele judecătorești române competente din municipiul Brașov. 

6.2. Eventuale reclamații legate de derularea Campaniei “PRETURI SPECIALE CUPTOARE”se pot trimite pe 
adresa office@novapan.ro   în perioada 1.11.2022 – 31.12.2022. După expirarea acestui termen, 
Organizatorul Campaniei nu va lua în considerare nicio altă reclamație. 

6.3. NOVA PAN S.R.L. îşi rezervă dreptul de a aduce completări prezentului regulament fără notificare 
prealabilă, deciziile fiind afişate pe site-ul Nova Pan, www.novapan.ro.  

 
 
 
Organizator 

     NOVA PAN S.R.L  
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