
Regulament oficial de participare la promoția "12 luni de Da Vinci Kids" 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Organizatorul promoției este "KIVI SMART PURCHASING LLC", cu adresa: Fehervari St. Budapest 1117, 

Ungaria, Număr de înregistrare: 01-09-345540 (denumit în continuare - "Organizator"). Organizatorul are 

dreptul de a include terțe părți în desfășurarea promoției. 

1.2. "Serviciul" se referă la serviciul "Da Vinci Kids", administrat de compania Da Vinci Media GmbH.o., care deține 

serviciul și oferă participanților la Promoție acces la conținutul acestuia. (denumit în continuare - 

"Administratorul serviciului"). 

1.3. Participantul este un consumator care a achiziționat produse promoționale și care și-a exprimat dorința de a 

participa la Promoția supusă acestui regulament. 

1.4. Produse promoționale — aparate electrocasnice marca "KIVI" (denumite în continuare - "Produse promoționale"). 

1.5. Promoția nu este un joc de noroc și nu poate fi utilizată ca unul în niciun caz. 

1.6. Participantul este unic răspunzător pentru posibilele consecințe ale neînsușirii acestor reguli oficiale.  

 

2. TERMENII ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII PROMOȚIEI  

2.1. Perioada promoției este 01.10.2022 – 31.01.2023, inclusiv. 

2.2. Promoția se desfășoară pe teritoriul țărilor: Bulgaria, România, Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia. 

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE 

3.1. Participantul la Promoție poate fi un adult apt, care pe durata promoției, a achiziționat produse promoționale și a 

respectat toate condițiile regulamentului. 

3.2. Participarea la Promoției este interzisă minorilor, persoanelor cu drepturi legale limitate, persoanelor aflate în 

incapacitate, angajaților și reprezentanților Organizatorului, apropiaților și membrilor familiilor acestora, precum 

și angajaților și reprezentaților oricăror persoane din organizație sau care sunt implicate direct în organizarea 

acestei Promoții.  

 

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE 

4.1. Pentru a participa la Promoție, este necesară achiziționarea unui (1) produs promoțional în perioada 01.10.2022 

– 31.01.2023 (inclusiv). 

4.2. După achitarea produsului promoțional, Participantul la Promoție va primi un bonus, acordat sub forma unui cod 

promoțional.  

4.3. Este necesară înregistrarea și activarea codului promoțtional, care se efectuează conform procedurii de mai jos: 

1 . Folosește codul tău promoțional exclusiv la linkul https://get.davincikids.tv/kivi_ro/ . 

2. Creează-ți propriul cont Da Vinci. 

3. Deschideți aplicația Da Vinci Kids pe smart TV-ul TM KIVI și introduceți datele de înregistrare. 

4.4. "Bonus" reprezintă accesul gratuit oferit Participantului la Promoție la conținutul serviciului "Da Vinci Kids" 

respectând condițiile și ordinea generate de acest regulament și ținând cont de facilitatea oferită, așa cum este ea 

menționată la clauza 4.5 din acest regulament.   

4.5. Accesul gratuit la conținutul serviciului Da Vinci Kids presupune: 

4.5.1. Dreptul de acces gratuit la Da Vinci Kids timp de 12 luni începe din ziua în care Participantul la Promoție se 

înregistrează în Serviciu.După expirarea celor 12 luni, calculate din ziua înregistrării participantului la serviciu, 

în conformitate cu procedura specificată la clauza 4.3 a acestui regulament, accesul la serviciu se realizează în 

condiții standard, conform termenilor generali de utilizare a serviciului "Da Vinci Kids", participantul având 

dreptul de a alege să utilizeze serviciul în continuare sau nu. Serviciul este oferit de Da Vinci Media GmbH. 

4.6. Promoția se aplică fiecărei unități de produs promoțional. Prin urmare, în cazul achiziționării a două sau mai 

multe unități de produse promoționale, bonusul este acordat pentru fiecare unitate în parte și nu se cumulează.  

4.7. Organizatorul promoției nu este parte a unui raport juridic, ce poate rezulta ca urmare a utilizării Serviciului de 

către Participantul care respectă regulamentul Promoției. Bonusul este acordat de către Administratorul 

Serviciului fiecărui Participant, în mod direct. Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea serviciului "Da 

Vinci Kids", pentru imposibilitatea Participantului de a se înregistra sau de a activa serviciul " Da Vinci Kids " 

din motive tehnice, pentru orice conținut publicat de serviciul " Da Vinci Kids ", etc. 

 

5. CONDIȚII TEHNICE 

5.1. Suport informational în ce privește desfășurarea Promoției este oferit astfel: 

5.1.1. De către Organizatorul Promoției, prin e-mail, la adresa support@kivismart.com. 

5.1.2. De către Administratorul serviciului Da Vinci Kids" prin e-mail, la adresa hello@davincikids.tv 

 

6. ALTE CLAUZE 

https://get.davincikids.tv/kivi_ro/
mailto:support@kivismart.com
mailto:hello@davincikids.tv


6.1. Informații cu privire la regulament și condițiile de desfășurare a Promoției se regăsesc pe website-ul  

https://kivismart.com/ro/offers/davincikids 

6.2. Bonusul nu poate fi înlocuit cu nicio altă ofertă echivalentă sau contravaloarea în bani. Participantul la Promoție 

nu are dreptul de a transfera sau înstrăina bonusul primit ca urmare a participării la această Promoție.   

6.3. Prin participarea la Promoție, Participantul este de accord cu procesarea și stocarea datelor personale de către 

Administrator și Organizator, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor din regulament și acordării 

Administratorului accesului la Serviciu. Stocarea și administrarea datelor personale și a altor informații stau la 

baza cadrului legal dintre Admnistratorul serviciului "Da Vinci Kids" și Participantul la Promoție și sunt realizate 

de către Administratorul serviciului, în condițiile ce reies din regulamentul de utilizare a serviciului.   

6.4. În situațiile în care există spețe neclare sau nestipulate în acest regulament, decizia finală îi aparține 

Organizatorului Promoției. Totodată, decizia Organizatorului Promoției este definitivă și nu poate fi contestată.  

6.5. Organizatorul are dreptul de a încheia anticipat promoția, unilateral, fără o notificare cu privire la motivele ce au 

dus la această decizie. În cazul  încetării anticipate a Promoției sau a efectuării oricărei modificări sau adăugiri 

de termeni și condiții cu privire la Promoție, va fi publicat un anunț pe website-ul 

https://kivismart.com/ro/offers/davincikids. 
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