
REGULAMENTUL PROMOŢIEI “Pana la 24 rate fara dobanda” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

1.1. Organizatorul Promoţiei “Pana la 24 rate fara dobanda“este S.C. ERB Retail Services IFN S.A., 

cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, et. 1 (parţial) si et. 3 (zona 3), înregistrată la 

Registrul Comerţului sub numărul J40/338/2004, CUI RO16036850, înregistrată în Registrul General al 

BNR sub nr. RG-PJR-41-010144, autorizată ca IP nr. 004/28.04.2011, reprezentată de Iulia Jipa, în 

calitate de Sef Serviciu şi de Nicoleta Bott, în calitate de Director Divizie, denumit în continuare „ERB”/ 

„Creditor”, cu sprijinul Comerciantului CENTRUL DE CALCULATOARE SRL.  

1.2. Promoţia “Pana la 24 rate fara dobanda“ se desfăşoară exclusiv online, pe website-ul 

Comerciantului – www.it-fashion.ro. 

 

SECŢIUNEA 2. DESFĂŞURAREA PROMOŢIEI 

2.1. Promoţia se adresează Clienţilor noi ai Creditorului care, în perioada 1.02.2017 – 31.03.2017, încheie 

un contract de credit şi efectuează prima achiziţie de bunuri comercializate pe website-ul www.it-

fashion.ro prin @credit Euroline în valoare de minim 2.000 LEI cu plata în rate lunare de minim 6 – 

maxim 24. 

2.2. Promoţia se aplică exclusiv pentru prima achiziţie de bunuri comercializate pe website-ul www.it-

fashion.ro prin @credit Euroline  în valoare de minim 2.000 LEI. 

2.3. Promoţia  se desfăşoară începând cu  1.02.2017 până la data de 31.03.2017 exclusiv online, pe 

website-ul www.it-fashion.ro. 

2.4.  Durata Promoţiei poate fi prelungită de către Organizator şi Comerciant. 

2.5. Pot participa la Promoţie Clienţii Creditorului care, în perioada 1.02.2017 – 31.03.2017, încheie un 

contract de credit (Clienţi noi) şi efectuează prima achiziţie de bunuri comercializate pe website-ul 

Comerciantului www.it-fashion.ro prin @credit Euroline în valoare de minim 2.000 LEI. 

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL PROMOŢIEI  

3.1. In perioada 1.02.2017 – 31.03.2017, Clienţii Creditorului care încheie un contract de credit (Clienţi 

noi) şi efectuează prima achiziţie de bunuri comercializate pe website-ul Comerciantului www.it-

fashion.ro prin @credit Euroline în valoare de minim 2.000 LEI vor beneficia, pentru această achiziţie, 

de condiţii de finanţare preferenţiale, respectiv dobândă 0%, suportand doar costurile aferente 

emiterii cardului EuroLine - Comision emitere card initial - 30 LEI, precum si Comisionul lunar de 

administrare de 4,5 LEI. Pentru achiziţiile cărora nu li se aplică această Promoţie, vor fi aplicabile 

dobânda, taxele şi comisioanele specificate în contractul de credit. Toate prevederile contractului de credit 

sunt aplicabile. 

 

Exemplu reprezentativ: Pentru o tranzactie de 4.000 lei, rambursabila in 24 rate lunare vor fi 

aplicabile urmatoarele costuri: dobanda 0%, comision lunar de administrare credit 4,5 lei si 

comision de emitere card de 30 lei; DAE 3,34%, calculat pe o perioada de 24 luni la valoarea de 

4.000 lei. Rata lunară pentru aceasta tranzactie va fi de 171,17 lei, suma totală de restituit fiind de 

4.138 Lei. Pentru alte tranzactii efectuate cu cardul EuroLine vor fi aplicabile costurile de finantare 

specificate in contractul de credit aferent cardului. 

 

SECŢIUNEA 4. REGULAMENTUL PROMOŢIEI 

Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul Comerciantului www.it-fashion.ro. Prin 

participarea la  prezenta promoţie, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile 

acestui regulament.  

 

SECŢIUNEA 5.  INCETAREA PROMOŢIEI 



Prezenta Promoţie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, caz fortuit, 

conform legislaţiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de 

voinţa sa, de a continua prezenta Promoţie precum şi la expirarea perioadei pentru care a fost organizată. 

 

SECŢIUNEA  6. DIVERSE 

6.1. În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la 

desfăşurarea acestei Promoţii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate 

oportune. 

6.2. ERB Retail Services IFN SA prelucrează datele cu caracter personal ale clienţilor în baza notificării 

depusă la A.N.S.P.D.C.P şi a înregistrării sale ca operator de date, înregistrare înscrisă în registrul de 

evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal cu nr. 684. 

6.3. Tuturor participantilor la Promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, 

dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

6.4. Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi a prelucrării 

acestora şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva 

distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special 

dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele,  precum şi împotriva oricărei 

forme de prelucrare ilegală. 

 

 

 


