CLUBUL MONTATORILOR

Clubul Montatorilor Bramac - Schiedel
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REGULAMENT
Proiect dezvoltat de SC Bramac Sisteme de Învelitori SRL Sibiu
Perioada proiectului: 01 Iunie 2015 – nelimitat

• Fiecare membru al clubului trebuie sa aibe încheiat contract
cu firma Bramac.
• Să nu figurezi cu reclamaţii pentru montaj incorect a sistemelor
de coş de fum Schiedel în ultimii 2 ani.
• Trebuie sa fi montat minim 50 ml în ultimii 2 ani, conform
standardelor Bramac divizia Schiedel

Art. 1 ORGANIZATORII PROIECTULUI
Organizatorul proiectului „Clubul Montatorilor Bramac divizia
Schiedel” este SC BRAMAC SISTEME DE INVELITORI SRL. cu
sediul social în Sibiu, Cart. Turnişor, str. Europa Unită 5, având
CUI nr. RO 7626665, atribut fiscal R şi numar de ordine în registrul
comerţului J32/1346/2004, contul nr.
RO11 BRDE 330S V075 7770 3300 deschis la BRD, Sibiu.
Decizia de derulare a proiectului conform regulilor din prezentul
regulament este finală şi obligatorie pentru toţi membrii.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de
24 de ore după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.

• Promovezi sistemele de coş de fum Schiedel în rândul clientilor
finali.

Art. 5 AVANTAJE
• Montatorii primesc de la directorii zonali informaţii despre
proiecte şi sunt primele recomandări pe care le face
directorul zonal
• Bramac divizia Schiedel îi prezintă pe site-ul www.schiedel.ro
• Şcolarizări periodice pentru montatori avansaţi (statică, renovare,
abilităţi de argumentare, calculaţii, montaje deosebite ale detaliilor
la un sistem de coş de fum)
• Participare la evenimentele organizate de Bramac divizia Schiedel
(Competiţia montatorilor)
• Susţinere pentru a participa la târguri şi expoziţii locale

Art. 2 LOCUL DE DESFĂŞURARE AL PROIECTULUI

• Invitaţii gratuite la târguri şi expoziţii de specialitate

• Promovare în regiunile de unde provin - în presa locală
Proiectul „Clubul Montatorilor Bramac divizia Schiedel” se desfăşoară
• Materiale de POS (banner cu Bramac divizia Schiedel şi numele
pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile
montatorului, mostre)
prezentului regulament.
• Cărţi de vizită şi bannere cu logo-ul montatorului şi logo-ul
Bramac divizia Schiedel

Art. 3 DURATA PROIECTULUI

• Susţinerea acestora în crearea de site-uri proprii, prin furnizarea
diferitelor materiale

Proiectul se va desfăşura în perioada 01 Iunie 2015 – nelimitat.

ART. 6 CONDIŢII DE EXCLUDERE
Art. 4 CONDIŢII DE APARTENENŢĂ
Proiectul „Clubul Montatorilor Bramac divizia Schiedel” este destinat
pentru orice firmă de montaj sau montator care îndeplineşte toate
condiţiile de apartenenţă specificate mai jos:
• Pentru a deveni membru al clubului trebuie să ai certificat de
montator, care se obţine prin participarea la cel puţin o
şcolarizare organizată de Bramac divizia Schiedel.
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O firmă de montaj sau montator membru al clubului poate fi exclus
în cazul nerespectării următoarelor condiţii:
• Are o reclamaţie pe parcursul unui an
• Montezi o cantitate mai mica de 30 ml de coş de fum, pe
perioada unui an

Art. 7 CONTESTAŢII

Art. 9 ÎNCETAREA PROIECTULUI

(1) Cererea scrisă, expresă şi motivată, a membrilor clubului în
vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă la sediul SC Bramac Sisteme de Învelitori
SRL, din Sibiu, str. Europa Unită nr. 5, cod 550018, în scris, personal
sau prin poştă sau curier, în termen de maxim 24 (douăzecişipatru)
de ore de la producerea situaţiei contestate, orice sesizare în acest
sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată
nulă de drept şi neavenită.

Prezentul proiect poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o
continua.

(2) Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform
celor menţionate anterior.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi membrii clubului, se
vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 8 RESPONSABILITATE
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile ivite din
cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de fax sau internet (de
exemplu, e-mailurile care nu ajung la destinaţie din cauza unor erori
care nu ţin de Organizator), sau de oricare alte defecţiuni sau
probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului.
Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz
de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care
ar putea afecta imaginea sau costurile acestui proiect. Încercarea de
fraudă va rezulta în excluderea respectivului membru.

*Forţă majoră = convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat,
petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care impiedică
partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de
răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de forţă
majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie
total sau parţial executarea regulamentului şi continuarea proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi
împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil.
Orice modificare a regulilor de participare la acest proiect, vor fi
anunţate public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de
intrarea în vigoare a modificărilor, anunţul va fi făcut pe site-ul
www.schiedel.ro.
Prezentul regulament a fost
redactat cu respectarea legislaţiei
în vigoare.

Certificat apartenenţă
„Clubul Montatorilor Bramac - divizia Schiedel”
Firma .................................................................................................................................. cu sediul în localitatea ...................................................................................
str.......................................................................................................................................... nr................ jud ............................................................................................ reprezentată de
d-nul/d-na........................................................................................................................ telefon .......................................................e-mail ..........................................................................
în calitate de montator, am luat la cunoştinţă cele scrise mai sus şi sunt de acord să devin membru cu drepturi depline în CLUBUL
MONTATORILOR BRAMAC divizia Schiedel.

Data: ...........................................................

Semnătură montator...................................................................................
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CLUBUL MONTATORILOR

www.schiedel.ro

Organizator
Bramac Sisteme de Învelitori SRL
Sediul central: Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România
T +40 269 22 99 95 F +40 269 22 94 44
E office_ro@bramac.com
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© Copyright Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L.
Ediţia Iunie 2015
Bramac îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice
şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori
de tipărire.

