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MECANISM PROGRAM FIDELIS 
KRAFT Paints îți răsplătește alegerea! 

 
Pentru promovarea produselor KRAFT către zugravi și pentru fidelizarea acestora pe portofoliul KRAFT Paints, vă 
propunem și în 2016 Programul FIDELIS, care se va desfășura în perioada 5 iulie – 30 septembrie.  
 
FIDELIS are ca scop fidelizarea segmentului profesional de clienți (zugravii).  
 
Oferta FIDELIS 
Cadouri pentru zugravi, în funcție de valoarea achizițiilor făcute din produsele înscrise în program, prezentate în Anexă. 
 
Oferta este valabilă pentru zugravii independenți. Nu se iau în considerare sumele achiziționate de firmele de construcții.  
 
Pentru fiecare nivel de achiziție pe o singură factură sau bon fiscal, zugravul este răsplătit pe loc cu un cadou conform 
tabelului de mai jos. Valorile de achiziție sunt la preț de raft (includ TVA). 

 
Pentru clienții fideli, există 3 categorii de premii de fidelitate, acordate fără tragere la sorți, în funcție de valorile cumulate 
pe perioada promoției. 
 

Valoare cumulată, lei la preț de raft Cadou 

Peste 5.500 lei Mașină de găurit/înșurubat, marca Bosch 

4.001- 5.500 lei Mixer pentru vopsea, marca Einhell 

3.000 – 4.000 lei Vestă + ruletă 

 
Cadourile de fidelitate se acordă doar la sfârșitul perioadei de promoție. Fiecare participant beneficiază de un singur 
premiu de fidelitate, în funcție de suma acumulată pe durata promoției; pentru a calcula premiul de fidelitate care se 
cuvine fiecărui participant, acesta prezintă facturile/bonurile fiscale, în copie sau în original.  
 
Pentru a putea trimite cadourile, dovada achizțiilor de produse KRAFT constă în copii ale facturilor/bonurior fiscale. 
 
MECANISM ȘI REGULAMENT PROMOȚIE 
 
Tipuri de magazine 
La această promoție pot participa: magazinele proprii ale distribuitorilor, magazinele-client ale distribuitorilor, magazinele 
aflate în distribuție directă Druckfarben. 
 
Magazinele care acceptă promoția vor primi un stoc de materiale promoționale (cadouri) de început, care va fi completat 
pe măsură ce se consumă din el. De asemenea, vor primi o serie de materiale de promovare (postere, pliante, display) pe 
care să le aibă în magazin. 
 
Fiecare livrare de materiale pentru promoție va fi însoțită de aviz de expeditie. 
 
 
 
Cadouri  

Nr. 
Valoare achiziție, lei 
la preț de raft cu TVA 

Cadou 

1 > 650 salopetă+tricou+ la alegere trafalet sau drișcă sau fier de glet 

2 501 - 650 salopetă+  la alegere trafalet sau ruletă 

3 366 - 500 salopetă 

4 271 - 365 trafalet  de interior sau exterior 

5 175 - 270 tricou   
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 Cadourile se dau pe loc, fără tragere la sorți, în funcție de valoarea achizițiilor pe o singură factură sau bon fiscal, 
conform tabelului de mai sus. 

 Unele cadouri sunt concepute în 2 variante pentru fiecare nivel, astfel încât zugravul să aibă alternative atunci când 
revine pentru o nouă achiziție.  

 Cadourile pentru fiecare nivel de achiziții sunt fixe, nu se pot schimba între ele. 

 Se pot oferi cadouri (în funcție de aceleași valori ale achiziției ca și pentru zugravi) și clienților finali care nu sunt 
zugravi, cu condiția ca și aceștia să completeze formularul și să bifeze casuța DIY. În situația în care zugravul vine 
împreună cu clientul său să achiziționeze vopsea KRAFT, se acordă un singur cadou iar cei doi vor trebui să convină 
între ei cine îl ia.  

 Menționăm că pe toate materialele de comunicare a programului FIDELIS 2015 va fi clar că programul se adresează 
ZUGRAVILOR.  

 
Ce se solicită zugravilor 
Zugravii vor completa un formular (înmânat de vânzătorul din magazin) cu următoarele informații: Nume, prenume, oraș, 
telefon, e-mail, semnatură. În plus, va bifa dacă dorește sau nu să primească informări/anunțuri din partea KRAFT Paints.  
 
Ce se solicită vânzătorilor/magazinului 
Vânzătorul va completa într-un tabel: Numele și prenumele clientului care primeste cadoul, numărul facturii/bonului 
fiscal, data și valoarea facturii/bonului fiscal. Druckfarben furnizează toate formularele necesare. 

a) Magazinul se obligă să returneze formularele completate. 
b) Este interzisă comercializarea articolelor declarate de DFR ca fiind cadouri pentru programul FIDELIS. 
c) Este obligatorie afișarea materialelor de promovare a programului; postere, pliante, etc.  

 
Forța majoră și cazul fortuit 

a) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, ivit din motive independente de voința sa, a cărui apariție 
pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.  

b) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să 
răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.  

c) Dacă intervine o situație de forță majoră sau caz fortuit, care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea și 
continuarea Programului de Motivare, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 
obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau  
întârziată conform art. 1351, 1352 și 1533 din Codul Civil, și pentru prejudiciile cauzate în condițiile art. 1355 alin 
2 din Codul Civil.  

d) Dacă organizatorul invocă o situație care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea și continuarea 
Programului de Motivare, este obligat să comunice participanților existența acesteia în termen de 5 zile 
lucrătoare. 

e) Prezentul Program poate înceta la momentul ajungerii la finalul termenului de desfășurare, în cazul apariției unui 

eveniment ce constituie forța majoră sau caz fortuit, ori în cazul schimbării cadrului legislativ.  

Alte reglementări  
a) Prin acceptarea pachetului de materiale promoționale de început, magazinul acceptă implicit să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.  
b) Druckfarben Romania își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Programului și va face public acest lucru.  
c) Reclamațiile cu privire la premiile câștigate, efectuate după data de semnare a proceselor verbale de predare-

primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea Druckfarben Romania SRL.  
d) În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Druckfarben 

România, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situației apărute.  
e) Druckfarben Romania va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei promoționale în condițiile 

normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații 
ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.  

 
Florina Necula      Dinel Oarfă 
Marketing Manager     Sales Manager 
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