
  
  

REGULAMENT OFICIAL 
              Campania “6 RATE” 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

.1. Organizatorul Campaniei “6 RATE” este societatea NOVA PAN SRL, persoană juridică, cu sediul în Braşov, 1 
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 
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.2. Promoţia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmează 
Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. 

.3. Regulamentul Oficial al Campaniei “6 RATE” 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 

268.331.332 sau pe e-mail: office@novapan.ro. 
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Art. 2. Obiectul campaniei 
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.1. Prin Campania “6 RATE”, Nova Pan susţine plata echipamentelor în maxim 6 rate, pentru o valoare a  
contractului cuprisa intre 6.000 Euro si 20.000 Euro, la care se adauga TVA, in conditiile platii unui avans 
de minim 30% din valoarea contractului. 
 
Pot beneficia de facilităţile de plată oferite de Nova Pan prin Campania “6 RATE”, in conditiile mentionate  
la  art.3, persoanele juridice,  denumite  în continuare Cumpărători,  care achiziţionează în perioada de  
desfășurare a campaniei echipamente furnizate de Nova Pan,  a căror valoare totală  este cuprinsă  între 
6.000 Euro și 20.000 Euro (la care se adauga TVA). 
 
 
 
 
 

Art. 3. CONDIŢII ȘI MODALITATEA DE DESFĂŞURARE a Campaniei “6 RATE”. 
3 .1. Cumpărătorul trebuie să aibă la baza colaborării cu Organizatorul campaniei, un contract cadru de vanzare- 
cumparare, fiind astfel partener oficial al societăţii Nova Pan. 

.2. Valoarea contractului trebuie să fie cuprinsă între 6.000 Euro şi 20.000 Euro +TVA şi poate fi sub forma  
achiziției unuia sau mai multor echipamente, inclusiv accesoriile care fac parte integranta din echipament. 

.3. Pot beneficia de facilitățile de plată oferite prin campania “6 RATE”, persoanele juridice care achizitioneaza 
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unul sau mai multe echipamente, oferite de Nova Pan, prin comandă lansată prin e-mail, telefon sau prin 
intermediul website-ului oficial al companiei, www.novapan.ro şi care îndeplinesc condiţiile prezentului 
Regulament. 
3 .4. Produsele achiziţionate în perioada campaniei nu pot face obiectul niciunui retur, decât în cazuri excepţionale 
şi doar cu acordul scris al Organizatorului. 

.5. Acordarea ratelor este supusă unor condiţii legate at â t  de evaluarea situaţiei financiare a cumparatorului 
precum si de conditiile impuse de producatorii echipamentelor, Nova Pan rezervându-şi dreptul de a acorda intre 
1 si 6 rate sau de a refuza anumite solicitări. Evaluarea  situaţiei  financiare  a  cumparatorului va  avea  în vedere 
următoarele 
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următoarele criterii: desfăşurarea activităţii pe o perioadă de cel puţin  2  ani  fiscali integrali,  mărimea  creditului 
solicitat  în  raport  cu  nivelul indicatorilor financiari  (cifra de afaceri, profit, etc), incidente de  plati  bancare,  de 
îndatorare, litigii, număr salariaţi, obligaţii de plată restante etc. 

  3 .6. Cumpărătorul trebuie să respecte graficul de plăţi, conform contractului de vânzare-cumparare, fără a 
înregistra debite restante. 

Art. 4. MECANISMUL PROMOȚIEI, CONDIŢIILE DE PLATĂ 
4 .1. La semnarea contractului de vânzare-cumpărare se vor calcula şi stabili, numărul de rate și valoarea avansului 
de minim 30% din valoarea totală a contractului. 
 
 
 

4 .2. Valoarea contractului reprezintă prețul echipamentelor, sub forma unei singure achiziții. 
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4 .3. Perioada de creditare este de maxim 180 zile de la data stabilita pentru livrarea echipamentelor cuprinse in 
contract. 
 

 
 4.4. Ratele vor fi garantate cu file CEC sau bilete la ordin emise si predate la semnarea contractului. 

 4.5. Modalitatea de plata in rate va fi confirmata dupa verificarea indicatorilor financiari ai societatii care 
doreste creditarea. 

Art. 5. CLAUZE SECUNDARE 
5 .1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții Campaniei “6 RATE” se vor solutiona 
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. 
5 .2. Eventuale reclamații legate de derularea Campaniei “6 RATE” se pot trimite pe adresa 
office@novapan.ro. 

.3. NOVA PAN S.R.L. îşi rezervă dreptul de a aduce completări prezentului regulament fără notificare 5 
prealabilă, deciziile fiind afişate pe site-ul Nova Pan, www.novapan.ro. 
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