Termeni si Conditii

Va multumim pentru accesarea website-ului https://www.makechange.ro (denumit in cele ce
urmeaza site-ul). Acest site este sub controlul si este operat de catre Philip Morris Trading
S.R.L., Str. Horia, Closca si Crisan, nr. 83-105, Cladirea A, Otopeni, Romania.
Drepturile de proprietate intelectuala asupra site-ului si a intregului sau continut apartin in
totalitate Philip Morris Trading S.R.L. (denumita in continuare „Philip Morris”). Site-ul este
protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile.
Acest site, impreuna cu toate informatiile si serviciile disponibile, este adresat utilizatorilor.
Accesul acestora in site este conditionat de acceptarea tuturor Termenilor si Conditiilor declarate
aici. Continuarea utilizarii acestui site constituie un acord din partea utilizatorilor referitor la
acesti Termeni si Conditii.
Datele si informatiile prezentate pe acest site sunt puse la dispozitie exclusiv in scop informativ
si de participare. Nicio informatie de pe acest site nu trebuie considerata ca o oferta de vanzare
sau o solicitare de cumparare a vreunui produs al Philip Morris.
Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect
etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta abateri de la pozele si descrierile
prezentate pe site.
Scopul site-ului
Site-ul este adresat exclusiv persoanelor cu varsta peste 18 ani, fumatoare, cu cetatenie romana,
domiciliate in Romania si rezidentilor in Romania care indeplinesc aceleasi cerinte de varsta şi
care au statut de fumatori.
Nu au dreptul de a se inregistra pe acest site si nici nu au dreptul de a participa la aceasta
Campanie promotionala angajatii societatilor Philip Morris Trading S.R.L., Philip Morris
Romania S.R.L. sau angajatii companiilor organizatoare implicate in desfasurarea acestei si nici
angajatii celorlalte entitati legale implicate in aceasta acţiune (inclusiv reprezentantii
Organizatorului din cadrul acestei Campanii promotionale sau reprezentantii magazinelor in care
sunt comercializate pachetele de tigarete, parte din Campanie), precum şi niciunul dintre
membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră) precum şi niciunul dintre membrii
familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).
Toate informatiile referitoare la Campania promotionala sunt incluse in Regulamentul oficial al
Campaniei promotionale ce va fi publicat pe acest site, la sectiunea
„Regulament”.

Actualizarea acestor Termeni si Conditii
Philip Morris isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile acestui site fara notificare
prealabila, orice modificare, producand efecte incepand cu momentul afisarii pe site. Pentru a
accesa site-ul veti citi si agrea cea mai recenta versiune a acestora.
Accesare Site
Site-ul se adreseaza persoanelor adulte fumatoare, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in
Romania si rezidenti in Romania care indeplinesc aceleasi cerinte de varsta şi care au statut de
fumatori.
Drepturile si obligatiile Dumneavoastra
Cei ce acceseaza site-ul au urmatoarele drepturi:
•
•
•
•

utilizarea facilitatilor pentru care a fost creat site-ul – participare la Campania
promotionala si introducere coduri in Campania promotionala;
explorarea continutului informativ;
reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea
sursei;
copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora.

Datele si informatiile sunt prezentate in site numai cu scop informativ.
Orice incercare, de orice natura, de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site,
precum si realizarea de link-uri fara acordul prealabil al Philip Morris Trading S.R.L, ii confera
acestuia dreptul sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor competente
pentru sanctionarea acestor fapte.

Contact
Pentru mai multe detalii legate de acest site, va rugam sa apelati numarul 021.308.83.88 (tarif
normal), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in perioada 4 iulie – 10 septembrie
2017 (inclusiv) (cu exceptia sarbatorilor legale). Tot la acest numar puteti suna daca doriti sa va
dezabonati din baza de date a Philip Morris.
Prevederi finale
Philip Morris poate face publice date statistice, neindividualizate despre acest site, cum ar fi
numarul vizitatorilor, frecventa de vizitare etc. Philip Morris poate dezvalui date cu caracter
statistic, neindividualizat catre terte parti in scopuri generale de marketing sau demografice.

Sunteti de acord in mod voluntar cu Termenii si Conditiile acestui site si cu furnizarea de date
personale.
Va multumim ca ati vizitat site-ul https://www.makechange.ro !

