
PROMOȚIA CASH BACK AUDIO-TECHNICA - 
TERMENE ȘI CONDIȚII 

ARTICOLUL 1 - PARTICIPANȚI 

1.1      Această promoție se adresează doar rezidenților din Belgia, 
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, 

Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, 

România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit. Un 

Participant („Participant”) este o persoană sau o entitate juridică (companie) 

cu reședința în Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Olanda, 

Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, 

Regatul Unit. Angajații Audio-Technica, filialele sale, familiile lor, agenții 

și alte părți implicate direct în această promoție nu sunt eligibile pentru 
participare. Promoția se adresează doar participanților care cumpără pentru 

uz propriu, adică utilizatorilor finali. Audio-Technica își rezervă dreptul de a 

verifica eligibilitatea Participanților și/sau de a exclude Participanții la 

discreția sa, oricând și din orice motiv. Revânzătorii nu pot trimite solicitări 

în numele clienților. 

ARTICOLUL 2 - CUM PUTEȚI PARTICIPA 

2.1       Promoția se adresează clienților care au achiziționat dispozitivele 
specificate, în magazinele participante. Pentru a fi eligibil pentru rambursare, 

Participantul trebuie să achiziționeze produsul menționat la articolul 3.1, 

în Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, 

Germania, Ungaria, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, 

Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit de 

la un comerciant Audio-Technica autorizat care participă la promoție.  

2.2.     Pentru a beneficia de această promoție, achizițiile trebuie făcute 

între 1 octombrie 2020 și 31 ianuarie 2021(inclusiv). Promoția nu este 
disponibilă la articolele second hand, recondiționate sau refăcute. Solicitarea 
returnării de numerar se poate face numai accesând cashback.audio-technica.eu  

2.3        În timpul promoției, un Participant poate solicita 

maximum 5 produse eligibile. Se poate face o singură cerere pentru fiecare 

Produs selectat. 

2.4       Formularele de solicitare a rambursării, completate în întregime și 
corect, împreună cu o copie a chitanței originale și a codului de bare original 

decupat de pe ambalajul Produsului promoțional, trebuie primite cel târziu 

la 14 februarie 2021 prin depunere online utilizând formularul de solicitare 
disponibil la cashback.audio-technica.eu. Vi se va solicita furnizarea datelor 

https://cashback.audio-technica.eu/
https://cashback.audio-technica.eu/


personale, inclusiv detaliile de plată. În momentul în care solicitarea este 

primită, o confirmare de primire vă va fi trimisă prin e-mail. 
 

2.5       Fiecare solicitare de rambursare este limitată la o singură utilizare și 

nu poate fi utilizată în combinație cu niciun alt voucher promoțional sau altă 

ofertă de rambursare pentru niciun produs Audio-Technica  conform 

articolului 3.1. 

2.6       Dovada achiziției trebuie să fie o copie lizibilă a chitanței de vânzare 

cu amănuntul sau a facturii de TVA care să prezinte clar numele 

comerciantului, data achiziției, numele produsului și prețul de achiziție. 

Documentele transmise pentru această ofertă nu vor fi restituite. 

2.7       Audio-Technica va vira suma de rambursat conform articolului 

3.1 prin transfer BACS, în termen de 28 de zile de la validarea solicitării. 
Promotorul va efectua transferul bancar într-un cont deschis doar în țara în 

care ați făcut achiziția produsului Audio-Technica . 

2.8         Puteți trimite întrebări despre campanie sau referitoare la 
solicitarea dvs. către audio-technica@promotion-update.com  

  

ARTICOLUL 3 – RAMBURSAREA BANILOR 

3.1       Oferta de rambursare este indicată mai jos în dreptul produselor eligibile: 

 

Denumire model Valoarea de rambursat în moneda locală 

RON 

ATH-M50xBT  

 

95  

ATH-ANC900BT 

 

145  

ATH-SR50BT 

 

95  

ATH-CKS5TW 

 

70  

ATH-LPW30TK 

 

120  

ATH-LPW50PB 145  
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ATH-LP5x 

 

145  

 

 3.2       Solicitarea de rambursare nu poate fi schimbată în numerar.  

3.3       În cazul în care rambursarea constituie un beneficiu impozabil, 

obligația fiscală revine beneficiarului. În consecință, în cazul în care banca 
dvs. impune plata unor taxe, aceste taxe vor fi deduse de către bancă din 

suma rambursată. 

3.4       În cazul în care Clientul va returna produsul către vânzător, 
Participantul nu va avea dreptul să solicite rambursarea banilor, iar orice 

solicitare va fi respinsă.  Pentru evitarea oricăror nelămuriri, această clauză 

nu interzice în niciun fel dreptul clientului de a-și exercita drepturile legale 

sau de garanție aplicabile. 

ARTICOLUL 4 - PROMOTORUL 

4.1       Promotorul este:  Audio-Technica Europe Promotorii își rezervă 

dreptul de a retrage promoția în orice moment. 

ARTICOLUL 5 - DATE 

La înregistrare, participantul va furniza datele sale cu caracter personal 

către Audio-Technica iar acestea vor fi transferate către un birou Audio-

Technica  sau un agent al său, pentru desfăşurarea promoţiei şi efectuarea 
analizei de marketing şi de control al calităţii. Audio-Technica și agenții săi 

sunt responsabili pentru stocarea, procesarea și transferul în siguranță al 

datelor cu caracter personal ale participantului, în conformitate cu Legile și 

reglementările locale privind protecția datelor. Prin înregistrare, participantul 
este de acord cu aceste termene și condiții. Prin bifarea căsuței 

corespunzătoare de pe formularul de înregistrare online, participantul 

consimte, de asemenea, ca promotorul, entitățile Audio-Technica și/sau 

agenții săi să prelucreze datele sale cu scopul de a informa participanții 

despre alte promoții, noi produse și servicii și pentru analize viitoare de 
marketing și control al calității. De fiecare dată când primiți o comunicare 

electronică promoțională veți avea posibilitatea de a vă dezabona. 

Participanții au dreptul să consulte și să solicite rectificarea informațiilor pe 

care promotorul le deține despre ei. Cererile trebuie adresate promotorului la 
adresa de e-mail  audio-technica-unsubscribe@promption-support.com  

În scopul acestei promoții, Audio-Technica va desemna următoarea agenție 

de promovare a vânzărilor (denumită în continuare AGENȚIA): 

mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com


Benamic 

IDA Business & Technology Park, 

Ring Road, Kilkenny, 

Irlanda 

AGENȚIA are dreptul să proceseze, să inspecteze și să asigure securitatea 

tuturor datelor transmise în cadrul acestei promoții de rambursare, astfel 

încât să garanteze respectarea legislației aplicabile în materie de protecție a 

datelor. 

ARTICOLUL 6 - DECLINAREA RĂSPUNDERII 

6.1       Nu va fi acceptată nicio responsabilitate pentru solicitările pierdute, 

întârziate sau pentru acele solicitări care nu au fost primite până la data 

încheierii promoției. 

6.2       Solicitările vor fi anulate dacă sunt incomplete sau ilizibile. Este 

responsabilitatea Participantului să se asigure că sunt furnizate suficiente 

detalii pentru ca solicitările să fie procesate. 

6.3       Audio-Technica nu este răspunzătoare pentru costurile suportate 

de participant în legătură cu promoția. 

6.4      Audio-Technica nu va fi răspunzătoare pentru solicitările întârziate 

de orice natură cu privire la această promoție.  

6.5 Audio-Technica nu va fi răspunzătoare pentru nerespectarea acestei 

oferte în cazul în care o astfel de nerespectare este cauzată de orice 

circumstanțe neaşteptate care echivalează cu forță majoră (aceasta 
însemnând: dincolo de controlul rezonabil al Audio-Technica ) și/sau de 

evenimente care, fără vina uneia dintre părți, fac imposibilă executarea 

satisfăcătoare. 

6.6       Audio-Technica își rezervă dreptul de a retrage această promoție 
în orice moment și/sau de a schimba unilateral termenele și condițiile, fără a 

suporta nicio răspundere. 

ARTICOLUL 7 - JURISDICȚIE 

7.1       Termenele și condițiile sunt reglementate de legile țării în care ați achiziționat produsul și intră 
sub jurisdicția exclusivă a instanțelor competente din țara respectivă. 
 


