
REGULAMENTUL ACTIUNII PROMOTIONALE  
 

“Testeaza Quick Sell in luna decembrie 2018”  
 

organizata de ACQUA DEVELOPMENT SRL in perioada:  
15.11.2018 - 18.11.2018 

 
 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ACTIUNII. DURATA  
 
1.1. Organizatorul acestei Actiuni promotionale (numita in cele ce urmeaza “Actiunea promotionala”) este 
ACQUA DEVELOPMENT SRL, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in 
Romania, Judetul Arges, Pitesti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 91 bis, înregistratã la Registrul Comertului sub 
nr. J03/507/2001, avand codul de identificare fiscala RO 14174171, reprezentata prin George Safta – 
Director General, numita in cele ce urmeaza “Organizator”.  
 
1.2. Actiunea promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care 
este obligatoriu pentru toti participantii care viziteaza standul B21 in cadrul Romexpo Bucuresti, Pavilion 
B2. 
 
1.3. Actiunea promotionala se va desfasura doar in cadrul standului B21, Romexpo Bucuresti, Pavilion B2, 
in perioada 15.11.2018 - 18.11.2018. 
 
1.4. Actiunea promotionala este organizata pentru promovarea produsului Quick Sell (software dedicat 
agentiilor de turism) comercializat de ACQUA DEVELOPMENT SRL.  
 
1.5. Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Actiunii promotionale, 
pe site-ul www.quick-sell.ro si la punctul de desfasurare a Actiunii promotionale mentionat la punctul 1.3 
in prezentul Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, 
urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare dupa publicarea acestora pe site-ul 
www.quick-sell.ro si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.quick-sell.ro. 
Conditiile de participare si mecanismul de desfasurare a Actiunii promotionale sunt detaliate la Sectiunea 4 
de mai jos. 
 
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE 
 
2.1. La aceasta Actiune promotionala poate participa orice persoana juridica, cu sediul in Romania, cu 
varsta de peste 18 ani, ce detine o agentie de turism licentiata conform codurilor CAEN pentru acest tip de 
activitati (7911, 7912), cu exceptia angajatilor si clientilor actuali sau trecuti ai Organizatorului. 
 
2.2. La Actiunea promotionala participa produsul Quick Sell comercializat de ACQUA DEVELOPMENT 
SRL, ce este alcatuit din 5 module: 
 

● Pachete Charter - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Cazari - valoare 100 euro/luna + TVA 
● City Breaks - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Bilete de avion - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Travel Items - valoare 50 euro/luna + TVA 

 



2.3. Participarea la Actiunea promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 
neechivoca a acestui Regulament de catre participanti.  
 
2.4. Persoanele juridice ce detin o agentie de turism licentiata conform codurilor CAEN pentru acest tip de 
activitati (7911, 7912) si care nu sunt angajati, clientilor actuali sau trecuti ai Organizatorului vor beneficia 
de dreptul de testa produsul Quick Sell in luna decembrie 2018. 
 
2.5. Dupa data incheierii Actiunii promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai 
asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta, care ar putea eventual conduce alte persoane 
juridice la concluzia actualitatii ori continuarii acestei actiuni. 
 
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL ACTIUNII PROMOTIONALE.DURATA ACTIUNII 
PROMOTIONALE  
 
Actiunea promotionala este organizata si desfasurata exclusiv pe teritoriul Romaniei, in standul B21 in 
cadrul Romexpo Bucuresti, Pavilion B2, in perioada 15.11.2018 - 18.11.2018. 
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL ACTIUNII PROMOTIONALE  
 
4.1. Pentru a participa la Actiunea promotionala, persoanele juridice ce detin o agentie de turism licentiata 
conform codurilor CAEN pentru acest tip de activitati (7911, 7912) care indeplinesc conditiile mentionate la 
art. 2.1., trebuie sa fie prezente la standul B21, pavilion B2 din cadrul Romexpo Bucuresti, in perioada 
15.11.2018 - 18.11.2018, pentru a beneficia de dreptul de testa produsul Quick Sell in luna decembrie 
2018.  
 
Persoanele juridice vor incheia un Contract de Comercializare cu Organizatorul, iar Contractul va fi valabil 
pana la finalul lunii decembrie, respectiv 31.12.2018. Valoarea Contractului va fi de 450 euro/luna, cu o 
reducere de 450 euro/luna.  
 
Produsul Quick Sell include 5 module cu urmatoarele valori:  
 

● Pachete Charter - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Cazari - valoare 100 euro/luna + TVA 
● City Breaks - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Bilete de avion - valoare 100 euro/luna + TVA 
● Travel Items - valoare 50 euro/luna + TVA 

 
Dupa expirarea acestui Contract, persoanele juridice nu vor mai avea dreptul sa foloseasca/testeze 
produsul Quick Sell decat in cazul in care persoanele juridice isi dau acordul pentru prelungirea 
contractului, prin act aditional la Contractul Cadru. 
 
Prelungirea Contractului Cadru prin act aditional va presupune acordul participantilor de modificare a valorii 
contractului, unde valoarea maxima poate fi 450 euro/luna + TVA (toate modulele) si valoarea minima 
poate fi 50 euro/luna + TVA (un singur modul). Persoanele juridice vor avea dreptul de a alege unul dintre 
cele 5 module prezentate la punctul 2.2. al prezentului Regulament sau de a forma o combinatie intre 
acestea. 
 
In scopul aplicarii prezentului Regulament si desfasurarii actiunii promotionale, Acqua Development 
colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele reprezentantilor persoanelor juridice, 
numele persoanelor juridice, punct de lucru si sediul social al persoanelor juridice, adresa de e-mail si 
numar de telefon al reprezentantilor si persoanelor juridice. 



 
De asemenea, Acqua Development poate prelucra datele dvs. in scopuri de marketing, reclama, 
publicitate, cat si statistica si sondaje de produs. 
 
4.2. Promotia nu se cumuleaza cu alte promotii aflate in desfasurare. 
 
SECTIUNEA 5. PREMIILE  
 
5.1. In cadrul acestei Actiuni promotionale vor avea dreptul sa beneficieze de testare in luna decembrie 
2018 a produsului Quick Sell toate persoanele juridice, conform punct 2.1. al prezentului Regulament, care 
vor fi prezente in locatia de desfasurare a campaniei promotionale si care vor solicita in scris, prin Contract 
de comercializare, sa testeze produsul Quick Sell.  
 
Valoarea totala a produsului Quick Sell este de 450 euro/luna + TVA.  
 
5.2. Produsul care va fi testat nu pot fi inlocuit cu alte produse din portofoliul Acqua Development si nici nu 
se poate acorda contravaloarea lui in bani.  
 
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR 
 
6.1. Produsul Quick Sell va fi configurat si setat de catre persoanele juridice cu ajutorul angajatilor 
Organizatorului la locul de desfasurare al actiunii promotionale si in perioada 18.11.2018 - 29.11.2018  
 
6.2 Program Oragnizator: 
 
Stand B21, pavilion B2 Romexpo Bucuresti, perioada 15-18 noiembrie 2018: 
Joi: 10.00-18.00 
Vineri: 10.00-18.00 
Sambata: 10.00-18.00 
Duminica: 10.00-16.00 
 
La punct de lucru al Acqua Development sau telefonic, in perioada 19-29 noiembrie 2018: 
Luni- Vineri: 09.00-18.00 
Sambata, Duminica: Inchis 
 
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE  
 
Toti participantii la aceasta actiune promotionala sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, 
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor. Imposibilitatea 
castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice 
raspundere.  
 
SECTIUNEA 8. INCETAREA ACTIUNII PROMOTIONALE  
 
Prezenta actiune promotionala poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment 
in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele 
si durata actiunii promotionale si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va 
fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.quick-sell.ro.  
 
SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA  



 
9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.  
 
9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 
continuarea Actiunii promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea 
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform 
prevederilor legale in vigoare.  
 
SECTIUNEA 10. LITIGII SI FRAUDE  
 
10.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Actiunea promotionala, acestea vor fi 
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in 
litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Bucuresti. 
 
10.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Actiunii promotionale se vor putea trimite 
pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: ACQUA 
DEVELOPMENT SRL, str. Nerva Traian, nr. 3, sector 3, Bucuresti.  
 
10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.  
 
 
SECTIUNEA 11. DIVERSE  
 
11.1. Prin participarea la Actiunea promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.  
 
11.2. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile 
Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Actiune promotionala 
urmeaza a fi transmise Organizatorului la adresa acestuia.  
 
11.3. Prin participarea la Actiunea promotionala, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale, sa fie prelucrate si utilizate de catre 
ACQUA DEVELOPMENT SRL, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
"Regulamentul GDPR" si cu legislatia din Romania 
 
11.4. Regulamentul Actiunii promotionale va putea fi consultat pe site-ul Companiei www.quick-sell.ro.  
 






