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Termeni si conditii Oferta Speciala 
evoMAG - Black Friday – Continuam cu runda 3 

 
 

 
1. Organizatorul Ofertei Speciale 
Organizatorul Ofertei Speciale  “Black Friday – Continuam cu runda 3” este Evolution Prest Systems 
SRL cu sediul social: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 20, Bl. 2T, Ap. 31, Sector 3, București, cod poștal: 
032463 si punct de lucru in Splaiul Unirii, Nr. 257-259, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti 
sub nr. J40/8413/2005, cod de identificare fiscala RO17563840, reprezentata legal de dl. Patrascu 
Mihai - CEO. 
 
2. Durata Ofertei Speciale 
2.1. Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”  va fi valabilă în perioada 18 Noiembrie 
2016, ora 00:00 - 20 Noiembrie 2016, ora 23:59, in conditiile stipulate mai jos.  
2.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a reduce sau prelungi perioada de valabilitate a 
Ofertei Speciale “Black Friday – Continuam cu runda 3” 
 
3. Participanti 
3.1. Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3” se adreseaza si poate fi accesata de catre 
orice persoana fizica sau juridica, care plaseaza comanda online pe website-ul www.evoMAG.ro 
si/sau din showroom-ul evoMAG (din Splaiul Unirii, Nr. 257-259) in perioada 18 Noiembrie 2016, ora 
00:00 - 20 Noiembrie 2016, ora 23:59 si care respecta conditiile de desfasurare. 
3.2. Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3” pentru achizitionarea produselor care fac 
parte din categoria temporara “Autoturisme” si “Apartamente” se adreseaza si poate fi accesata 
exclusiv de catre persoanele fizice majore (cu varsta 18 ani, implinita la data inceperii campaniei), de 
cetatenie romana, cu domiciliul stabil in Romania si care plaseaza comanda online de pe site-ul web 
www.evoMAG.ro in perioada de valabilitate a campaniei si în limita stocului disponibil. 
 
4. Conditiii de desfasurare a Ofertei Speciale 
4.1. In perioada 18 Noiembrie orele 00:00 – 20 Noiembrie 2016 23:59 nu se primesc și nu se 
proceseaza comenzi telefonice, plasate prin e-mail sau platforma de messenger (Yahoo, Skype etc.) 
cu privire la produsele din Oferta Specială. Orice comandă plasată astfel va fi procesată după 
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei speciale ”Black Friday – Continuam cu runda 3”, conform 
prețurilor afișate pe site la data procesării comenzii, în conformitate strictă cu Termenii și condițiile 
generale aplicabile pe site-ul www.evomag.ro  
4.2. In perioada de valabilitate a Ofertei, Comenzile se plaseaza online pe website-ul 
www.evoMAG.ro sau in showroom-ul evoMAG din București, Splaiul Unirii, nr. 257 – 259, sector 3, 
cu/fara ajutorul unui consultant de vanzari.  
4.3. In functie de continutul și specificul comenzilor, acestea sunt procesate automat si/sau manual. 
In cazul in care clientul plaseaza mai multe comenzi, acestea NU se cumuleaza si se livreaza individual 
tinandu-se cont de taxele eferente, daca exista, pentru fiecare in parte. 
4.4. Preturile produselor in cadrul Ofertei “Black Friday – Continuam cu runda 3” sunt valabile 
exclusiv pe durata de valabilitate a ofertei speciale mentionate la Cap. 2 din cadrul prezentului 
Regulament si in limita stocului disponibil.  
4.5. Aceeasi persoana/user poate cumpara oricate produse doreste din Oferta Speciala “Black Friday 
– Continuam cu runda 3”, nefiind restrictionat in vreun fel.  
4.6. Aceeasi persoana inregistrata in site-ul www.evoMAG.ro poate plasa oricate comenzi doreste din 
Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”, insa acestea nu se vor cumula, iar taxele 
aferente se vor aplica individual pe fiecare comanda in parte.  
4.7. Cantitatea produselor din Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3” este limitata si 
odata epuizata, nu mai poate fi suplimentata. Exceptie fac produsele care sunt anuntate de catre 
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Evolution Prest Systems SRL pe pagina de Facebook evoMAG la aceasta adresa web: 
https://www.facebook.com/evoMAG/ si pe pagina web dedicata Ofertei Speciale, respectiv 
http://www.evomag.ro/frontendCampaign/index pana la finalizarea campaniei. 
4.8. Clientul poate beneficia de reducerile aplicate produselor doar daca plaseaza o comanda online 
pe site-ul www.evoMAG.ro  pe durata de valabilitate a Ofertei Speciale “Black Friday – Continuam cu 
runda 3”. 
4.9. Reducerile produselor ce fac parte din Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3” NU 
se cumuleaza cu alte reduceri, cum ar fi: vouchere, discounturi aniversare, reduceri speciale etc.  
4.10. Reducerile de tip “Card cadou” achizitionate inainte si in timpul desfasurarii Ofertei Speciale se 
vor putea aplica/folosi pe durata derularii acesteia.  Codul de reducere se poate aplica in cosul de 
cumparaturi doar daca utilizatorul este logat pe evoMAG.ro cu contul care contine adresa de email 
specificata la “Adresa beneficiarului” la momentul achizitionarii Cardului Cadou.  
4.11. Cardul Cadou se poate achizitiona doar cu plata online prin card bancar, OP sau plata in 
showroom. Dupa primirea confirmarii platii, codul de voucher se va trimite catre beneficiarul 
acestuia. 
4.12. Reducerile semnalate in Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3” vor fi valabile 
exclusiv pe durata acesteia stabilita conform Capitolului 2 . 
4.13. Cererilor de oferta nu li se aplica  Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”.  
4.14. Termenul estimativ de livrare a comenzilor plasate pe perioada Ofertei Speciale “Black Friday – 
Continuam cu runda 3” este comunicat fiecarui client prin SMS si/sau email. Termenul comunicat se 
poate prelungi in raport cu  volumul comenzilor existente pe durata campaniei, precum si in raport 
cu disponibilitatea firmelor de curierat. 
4.15. Pe toata durata de valabilitate a Ofertei Speciale “Black Friday – Continuam cu runda 3” si pana 
la expedierea completa a comenzilor realizate in timpul acesteia, serviciile de “Livrare 1H” si “Livrare 
3H” vor fi momentan dezactivate de pe site-ul www.evoMAG.ro, neputând fi disponibile clienților. 
Orice solicitare de livrare in acest sens nu se va putea lua in considerare.  
4.16. Comenzile plasate pe durata de valabilitate a ofertei “Black Friday – Continuam cu runda 3” se 
pot achizitiona cu plata ramburs, prin card bancar in showroom si online pe website-ul 
www.evoMAG.ro , card bancar in rate fara dobanda online conform indicatiilor de pe website-ul 
www.evoMAG.ro  ( http://www.evomag.ro/Pagini/rate ) si ordin de plata (OP), cu exceptia achizitiei 
Autoturismelor si Apartamentelor, acestea avand un regim special. 
4.17. Din cauza volumului mare, urmatoarele categorii de produse nu se vor putea ridica de la 
showroom-ul evoMAG: Aparate frigorifice, Cuptoare incorporabile, Aragazuri, Plite incorporabile, 
Masini de spalat rufe, Masini de spalat vase, Benzi de alergat, Aparate multifunctionale pentru 
intretinere musculara, Televizoare LED de la 65” (inch) sau mai mari. Acestea se vor livra exclusiv prin 
curier. Orice combinatie de produse aflata in cosul de cumparaturi care contine produsele de mai sus 
mentionte duce dupa sine la imposibilitatea de a ridica comanda din showroom-ul evoMAG si 
intreaga comanda va fi livrata prin curier. Autoturismele ofertate se afla la reprezentanta dealer-ului 
auto indicat in oferta, iar Apartamentele sunt construite la adresa mentionata in oferta si prezentata 
pe site-ul dezvoltatorului. 
4.18. Livrarea GRATUITA pentru comenzile care fac parte din Oferta Speciala “Black Friday – 
Continuam cu runda 3” se aplica exclusiv pentru  cazurile urmatoare: 
Pentru Bucuresti: 

- comenzile ce contin produse din Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”, 
alaturi sau nu, de alte produse din afara acesteia, a caror valoare totala este egala sau mai 
mare de 99 lei, beneficiaza de transport gratuit; comenzile ce contin produse din Oferta 
Speciala, alaturi sau nu, de alte produse din afara acesteia, a caror valoare totala, este mai 
mica de 99 lei, vor fi expediate cu suportarea costului transportului de catre client. 

Pentru judetele din Romania, cu exceptia Bucurestiului: 
- comenzile ce contin produse din Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”, 

alaturi sau nu, de alte produse din afara acesteia, a caror valoare totala este egala sau mai 
mare de 299 lei, beneficiaza de transport gratuit 
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- comenzile ce contin produse din Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”, 
alaturi sau nu, de alte produse din afara acesteia, a caror valoare totala este mai mica de 299 
lei, vor fi expediate cu suportarea costului transportului de catre client. 

4.19. In showroom-ul evoMAG din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr 257 – 259, Sector 3, se vor putea plasa 
comenzi online, in limita stocului disponibil, cu ajutorul aparatelor puse la dispozitie in acest sens 
si/sau a consultantilor evoMAG. Prioritate au comenzile plasate online. 
4.20.  Produsele pentru comenzile cu optiunea de ridicare din showroom, vor fi rezervate timp de 3 
zile (72h) de la confirmarea acesteia si primirea SMS-ului de instintare in acest sens. Dupa  expirarea 
celor 3 zile (72h), produsele se vor derezerva, iar comanda se va anula, ducand la imposibilitatea de a 
mai beneficia de acestea.  
4.21 In perioada campaniei, garantiile extinse nu vor putea fi achizitionate. Ulterior finalizarii 
campaniei, clientul poate achizitiona garantia extinsa pentru orice produs cumparat de la 
organizator, inclusiv produsele care s-au aflat in Campania Black Friday, respectand conditiile 
normale. Garantia poate fi achizitionata cu cel mult 3 luni inainte de expirarea garantiei de la 
producator. 
 
5. Mecanism achizitionare Autoturisme și Apartamente 
5.1. Persoanele interesate care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3.2. si care doresc sa 
achizitioneze un produs din Oferta Speciala Black Friday – Continuam cu runda 3 categoria 
Autoturisme si Apartamente trebuie sa acceseze site-ul,  www.evoMAG.ro  sectiunrea speciala 
dedicata ofertei  in perioada 18 Noiembrie 2016, ora 00:00 - 20 Noiembrie 2016, ora 23:59 si sa 
plaseze comanda prin care rezerva unul dintre autovehiculele noi sau apartamentele comercializate 
de Alto Syncro Group SRL, Mavris Active Investment SRL, aflate in promotie. 
5.2. Rezervarea unui autovehicul sau apartament se face prin intermediul unui card bancar agreat de 
platforma evoMAG (http://www.evomag.ro/Pagini/modalitate-de-plata) prin blocarea sumei de 
4.999 lei, TVA inclus, din contul participantului. Aceasta suma reprezinta taxa pentru rezervarea si 
achitarea avansului autovehiculului sau apartamentului si va fi incasata de catre Evolution Prest 
Systems SRL (evoMAG.ro).  
5.3. Preturile afisate pe paginile autoturismelor si apartamentelor reprezinta pretul cu TVA inclus pe 
care Alto Syncro Group SRL, Mavris Active Investment SRL, le vor percepe clientului. Acestea sunt 
valabile doar in Oferta Speciala “Black Friday – Continuam cu runda 3”, pe durata de valabilitate a 
acesteia si in limita stocului disponibil. Detaliile privind costurile finantarii, comisioanele dealerului, 
alte costuri strict legate de vanzarea autoturismului sau apartamentului, constituie aspecte 
contractuale ce vor fi stabilite de catre client direct cu dealerul/finantatorul. 
5.4 In cazul apartamentelor, costul poate varia, in functie de cota TVA aplicabila cumparatorului, 
potrivit prevederilor legale in materie fiscala in vigoare 
5.5. Lista autovehiculelor si apartamentelor este valabila incepand cu data lansarii prezentei Ofertei 
Speciale “Black Friday – Continuam cu runda 3” si se incheie in data de 20 Noiembrie 2016, ora 23:59. 
5.6. Clientul are dreptul de a renunta la rezervarea autoturismului si/sau apartamentului in termen 
de maximum 14 zile de la confirmarea platii de catre Evolution Prest Systems SRL (evoMAG.ro). 
Solicitarea trebuie trimisa la urmatoarele adrese de e-mail: marketing@evoMAG.ro, 
contabilitate@evoMAG.ro.  Suma retinuta va fi restituita clientului in termen de 14 zile de la 
solicitare.  
5.7. Rezervarea autovehiculului si/sau apartamentului, prin intermediul paginii special dedicate 
Ofertei speciale “Black Friday – Continuam cu runda 3” de pe website-ul www.evoMAG.ro, in 
perioada  18 Noiembrie 2016, ora 00:00 – 20 Noiembrie 2016, ora 23:59, nu are valoarea unui 
antecontract sau contract de vanzare autoturism si/sau imobil constituind exclusiv rezervarea 
acestora. Antecontractele si contractele de vanzare – cumparare, vor fi incheiate direct intre 
Cumparator si Dealer/Finantator/Dezvoltator Imobiliar. 
 
5.9. Dupa rezervarea autovehiculului si/sau apartamentului, participantul trebuie sa printeze dovada 
platii primita pe e-mail la adresa din comanda si sa se prezinte la sediul dealerului/dezvoltatorului  in 
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termen de 14 zile de la data efectuarii rezervarii in vederea incheierii contractului de vanzare 
cumparare si a achitarii pretului. In cazul in care cumparatorul doreste finantarea autovehiculului 
prin credit bancar sau leasing are obligatia depunerii la institutia financiara a dosarului de finantare 
complet in termen de 14 zile si a achitarii catre Comerciant a avansului agreat conform contractului 
incheiat cu acesta. Suma de 4.999 de lei TVA inclus, va fi virata de Evolution Prest Systems SRL 
(evoMAG.ro) in contul Comerciantului si va fi scazuta din pretul total al contractului de vanzare 
cumparare incheiat direct intre acesta si Cumparator. In acest sens Cumparatorul imputerniceste 
Evolution Prest Systems SRL (evoMAG.ro) sa vireze aceasta suma in contul comerciantului. 
Neachitarea pretului integral sau nedepunerea dosarului de finantare complet in termenul mentionat 
mai sus duce la expirarea ofertei, participantul nemaiputand beneficia de aceasta pentru 
autovehiculul rezervat, cu exceptia situatiilor in care dealerul/dezvoltatorul este de acord, in mod 
expres, sa prelungeasca oferta. In acest caz, raspunderea privind extinderea ofertei pentru produs si 
vanzarea-cumpararea acestuia, cade in exclusivitate in sarcina dealerului/devoltatorului.  
De asemenea, participantul are dreptul ca oricand in interiorul termenului de 14 zile sa renunte 
expres la dreptul său de rezervare, notificand prin e-mail Evolution Prest Systems SRL (evoMAG.ro). 
In acest caz, suma achitata pentru avans, va fi restituita integral in contul acestuia. Prin deblocarea 
automata a sumei de 4.999 de lei, TVA inclus, aferenta rezervarii autovehiculului si/sau imobilului 
aflat in promotie, participantul nu mai poate emite nicio pretentie cu privire la autovehiculul/imobilul 
rezervat 
 

5.10 In cazul in care cumparatorul achita avansul si nu intreprinde nici o actiune de cumparare, 
respectiv de renuntare a platii in termenul de 14 zile de la data confirmarii rezervarii, suma de 4.999 
lei, TVA inlcus, reprezentand rezervarea autoturismului, va fi  restituita clientului in termen de 14 zile 
de la implinirea termenului mentionat la pct.5.9. Prin  restituirea sumei de 4999 de lei, TVA inclus, 
aferenta rezervarii autovehiculului in promotie, participantul nu mai poate emite nicio pretentie cu 
privire la  rezervare efectuata si nici la autovehiculul rezervat.  
 
6. Clauze finale 
6.1. Prezentul regulament de participare / desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui 
solicitant, care poate fi solicitat la adresa punctului de lucru al organizatorului din Bucuresti , Sector 
3, Splaiul Unirii nr 257 - 259 sau pe website-ul www.evomag.ro.    
Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile cuprinse in Termenii si conditiile site-ului. 
 
 
 
Redactat la sediul Evolution Prest Systems SRL. 
 
Organizatorul Ofertei Speciale "Black Friday – Continuam cu runda 3” 
EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL 
Prin CEO 
Patrascu Mihai 


