
 
 

REGULAMENT İNTERN 

CAMPANİA „ERBAUER PENTRU TİNE” 

1 ianuarie – 31 decembrie 2022 

 

 

1.ORGANİZATORUL ACŢİUNİİ 
 
Organizatorii programului “ Erbauer pentru tine” sunt  

▪ Bricostore România SA, numită în continuare „Organizator”, cu sediul în București, Calea 
Giulești 1-3, Et. 2, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9990/2001, 
Cod Unic de Înregistrare RO 14328360 denumita in cele ce urmează „Bricostore”  

 
Pentru scopul prezentului Regulament, Bricostore va fi denumita „Organizatorul”. 
 
 2. DENUMİRE. DATA. LOCUL DESFĂŞURĂRİİ. 
 
Programul “Erbauer pentru tine” se desfășoară începând cu 01.01.2022 până la 31.12.2022 în 
magazinele Brico Depot si Sediul Central. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, prin întocmirea unui act 
adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în 24 de ore după anunțul în prealabil 
de prezentare a acestor modificări. 
 
3. DREPTUL DE PARTİCİPARE LA PROGRAMUL „Erbauer pentru tine” 
 
Dreptul de participare la programul „Erbauer pentru tine” este valabil pentru toți angajații 
Organizatorului care își desfășoară activitatea in Sediul Central și in toate magazinele Brico Depot 
din București și din țară. 
 
4. CONTEXTUL REALİZĂRİİ CAMPANİEİ.  
 
Campania „Erbauer pentru tine” oferă angajaților oportunitatea de a testa gratuit produsele din lista 
atașata acestui regulament in scopul utilizării in interes propriu si de a ne oferi un feedback legat 
de gradul de satisfacție al folosirii acestora. 
 
5. LOCUL AMPLASĂRİİ STANDULUİ 
 
Produsele pot fi împrumutate de la standurile amplasate astfel: 

✓ Pentru Sediul Central Orhideea din Calea Giulești nr. 1-3 standul este amplasat la etajul 2 
✓ Pentru magazinele Brico Depot standul este amplasat la etaj 

 

6. MECANİSM DE FUNCŢİONARE 

 
Angajații Brico Depot din Sediul Central si din magazinele Brico Depot din tara pot testa gratuit un 
singur produs pentru o perioada de maxim 48 ore.  
 



 
Angajații din magazinele Brico Depot trebuie sa se adreseze Managerului de Garda in vederea 
întocmirii procesului verbal de predare primire, iar angajații din Sediul Central trebuie sa se 
adreseze personalului din departamentul Administrare Birouri (personal recepție). 
Managerul de Garda/angajatul recepție Sediul Central întocmește procesul verbal de predare 
primire in dublu exemplar, înregistrează in registrul afișat la stand produsul ce a fost predat, iar 
angajatul semnează de primirea acestuia. 
Angajații din magazinele Brico Depot au obligația de a se prezenta cu procesul verbal, la plecare, 
la șeful de tura pentru a i se aplica stampila de paza.  
La returnarea produsului, angajații Brico Depot trebuie sa prezinte produsul in aceeași stare in 
care a fost predat de către Managerul de Garda/Personal Recepție, sa prezinte procesul verbal de 
predare primire, sa completeze formularul de feedback de pe spatele procesului verbal de predare 
primire si sa semneze de predare in registrul de evidenta al produselor afișat la stand. 
Angajații din magazinele Brico Depot precum si cei din Sediul Central au posibilitatea de a testa 
gratuit si alte produse sau chiar același produs pe perioada desfășurării acestei campanii in 
condițiile stabilite mai sus. 
In caz de defecțiune in momentul folosirii produsului de către angajat, acesta este adus in magazin 
spre a fi trimis in service.  
In cazul in care, firma de service constata o defecțiune survenita in urma unei utilizări neconforme 
de către angajat, acesta din urma va trebui sa achite contravaloarea prețului de raft al produsului. 
 
7. OBLİGATİİLE ANGAJATİLOR  
 
Angajații au obligația de a folosii corespunzător produsele conform manualului de utilizare primit. 
 
8. RĂSPUNDERE 
 
Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudiciile care sunt consecința utilizării 
necorespunzătoare a produselor de către Angajați sau de către orice terță persoana care 
utilizează produsele cu acordul Angajatului.  
 
8. REGULAMENTUL OFİCİAL 
 
Prezentul regulament de participare este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant și se găsește 
afișat la Avizierul din Sediul Central si din toate magazinele Brico Depot. 
 
9. ÎNCETAREA CAMPANİEİ 
 
Prezenta campanie poate înceta înainte de termenul stabilit prin decizia unilaterala a 
Organizatorului care își va produce efectele in termen de 24 de ore de la adoptarea acesteia. 

 

Organizator 

Bricostore Romania SA 

Catalin Mazilu 

Director Operational 

  

 

 


