
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
« Vești bune pentru iPhone-ul tău » 

 
 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
1.1.Organizatorul campaniei promoţionale « Vești bune pentru iPhone-ul tău » (denumită în 
cele ce urmează “Campania promoțională”) este ISTYLE RETAIL S.R.L., cu sediul in 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, etaj 19, camera M2, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/11341/1999, CUI: 12510135.  
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în 
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta 
Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.  
1.3. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin 
afişare pe site-ul www.istyle.ro precum și în toate magazinele în care se desfășoară campania.  
1.4. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 
prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.  
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum 
și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția 
înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 
acestuia. 
 
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE 
DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  
2.1. Campania poartă denumirea « Vești bune pentru iPhone-ul tău » 

2.2. Campania se desfăşoară în exclusiv in locatia de service iSTYLE Retail din  Bucuresti, 
Cladirea Grawe, Strada  Vulturilor 98, România,  între 23.07.2020 orele 00 :00 şi 31.08.2020, orele 
23 :59. 
2.3. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate 
şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce 
la concluzia continuării Campaniei.  

2.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul 
derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.istyle.ro   și 
în locatia mentionata la punctul 2.2 
 

 
 

 



SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE  
3.1. Obiectul campaniei promoționale : 

Prin intermediul unității de Service Autorizat Apple, iSTYLE pune la dispoziție consumatorilor 
următoarele : 

Posibilitatea de înlocuire a bateriei pentru următoarele dispozitive, la un preț 
promotional, după cum urmează ;  

a. iPhone 6s,  iPhone 6s Plus, iPhone  7, iPhone  7 Plus, iPhone 8, iPhone  8 Plus,  iPhone X 
– înlocuirea bateriei la prețul de 200  lei (TVA inclus) 

b. iPhone Xs/ iPhone XS Max, iPhone XR - înlocuirea bateriei la prețul de 360 lei (TVA 
inclus) 

Adițional, clientul care optează pentru înlocuirea bateriei primește CADOU o diagnosticare 
gratuită a dispozitivului și o curățare internă a acestuia. 
Cele două servicii se oferă gratuit doar pentru înlocuirea bateriei, pentru modelele menționate la 
punctul 3.1. 

De asemenea, transportul produsului de la client catre locatia de service si retur este gratuita, 
conform termenelor si conditiilor  programului Service Contactless. https://istyle.ro/service-
contactless/ 
 
SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
4.1. Fiecare Participant la Campanie, ce dorește să beneficieze de oferta promoțională este rugat 
să se adreseze echipei de Service iSTYLE în prealabil, fie telefonic la 0747044750 sau prin e-
mail la adresa service@istyle.ro 
Procesul de înlocuire a bateriei presupune trimiterea produsului iPhone catre locatia de Service, 
mentionata la punctul 2.2 prin intermediul firmei de curierat Fan Courier, conform procedurii 
disponibila in linkul de mai jos: https://istyle.ro/service-contactless/  
Durata reparației se încadrează în intervalul de 2-5 zile calendaristice. 
 
Înainte de a vă prezenta în magazin pentru predare, vă rugăm să urmați acești pași: 
 
• înlăturarea huselor / carcaselor / foliilor;  
• back-up de date;  
• dezactivarea echipament din cont iCloud (vă logați în www.icloud.com/find cu Apple ID-ul 
dvs. -> selectați dispozitivul care trebuie dezactivat/scos din cont -> dacă dispozitivul nu este 
conectat, faceți clic pe Eliminare (Remove) din cont -> dacă dispozitivul este conectat, faceți clic 
pe Ștergere (Erase). Când ștergerea s-a încheiat, faceți clic pe Eliminare (Remove) din cont);  
• de-parolare echipament. 

Pași specifici de urmat în cazul iPhone: 
( Pentru o diagnoză cat mai precisă vă solicităm să nu ștergeți sau să resetați complet 
echipamentul - se va pierde istoricul de funcționare necesar diagnozei! ) 
• Datele cu caracter personal le puteți elimina urmând următoarea procedură: după ce ați efectuat 
deja back-up complet (în iCloud / local pe computer) dezactivați orice funcționalitate de back-up 



automat. Apoi eliminati manual, pe rand, toate datele cu caracter personal de pe dispozitivul 
dvs.;  
• iSTYLE nu este responsabilă pentru: efectuarea pașilor prealabili trimiterii produsului în 
service, eventuala pierdere sau deteriorare a vreunui accesoriu (huse / carcase / folii) neîndepărtat 
în prealabil de trimiterea produsului în service, pierderea datelor personale în urma procesului de 
servisare și de-parolare echipament - orice echipament parolat trimis în service nu mai 
beneficiază de ordinea de procesare a cazurilor de service și iSTYLE își asumă dreptul de a 
refuza servisarea respectivului echipament;  

4.2 Termenul pentru înlocuirea bateriei este cuprins între 2 si 5 zile calendaristice. 
 
4.3. Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil  
4.4. În situaţia în care stocul produselor incluse în Campanie s-a epuizat, participant nu va putea 
beneficia de această campanie promoțională.  

4.5. O persoană poate beneficia de mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții dacă 
produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.  

4.6 Campania promoțională nu se cumulează cu alte oferte, promoții, reduceri, discount-uri, 
vouchere, puncte bonus etc. 

 
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE  

5.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul/reședința în România, 
care a implinit varsta de 18 ani, precum și orice persoană juridică care achiziționează unul sau mai 
multe produse care fac obiectul acestei promoții în perioadele menționate, în condițiile achitării 
produselor pe loc sau în avans.  

5.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres 
şi neechivoc, a prezentului Regulament.  

 
SECŢIUNEA 6. MINORII  

6.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.  
 
SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI  
7.1. Imposibilitatea participanților de a intra în posesia produselor participante la Campanie din 
motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.  
7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către 
participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.  

 
 
 



 
SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI 
PROMOȚIONALE 
8.1. Campania promoțională poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul în care 
stocurile de produse incluse în campanie se epuizează.  
8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania promoţională, cu 
o înştiinţare prealabilă a publicului printr-o anexa la prezentul regulament, disponibil în 
magazinele participante şi pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii: a.) în caz de forţă 
majoră conform legislaţiei în vigoare; b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, 
hacking sau înşelătorii; c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura 
desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.  
8.3. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, campania promoţională va 
înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia 
sau orice fel de despagubiri.  

8.4. Încetarea sau suspendarea campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină 
încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.  

8.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a 
campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 
implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a 
campaniei.  

 
 Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 22.07.2020 
 

       
ORGANIZATOR 
ISTYLE RETAIL S.R.L. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


