Termeni si conditii de utilizare
VOUCHER CADOU de la FOTO & FILM 365

1. DEFINITIE
Voucherul Cadou emis de Foto & Film 365 este un certificat de valoare emis de S.C. Foto & Film 365
S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza `Foto & Film 365`), societate de drept roman, cu sediul in Str.
Ziduri intre vii, nr. 19, Bloc A, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr
J40/9692/06.08.2015 avand CIF 34861617 si se poate utiliza numai pentru achizitionarea serviciilor
oferite de Foto & Film 365.
2. DESTINATIA VOUCHERULUI
Voucherul da dreptul Detinatorului sa foloseasca suma inscrisa pe el doar pentru achizitionarea de
servicii oferite de Foto & Film 365.
O lista completa a serviciilor foto video oferite se gaseste pe site-ul www.fotofilm365.ro
3. VALOAREA VOUCHERULUI
Detinatorul voucherului nu va putea primi contravaloarea sumei inscrisa pe el. Voucherul poate fi
folosit doar pentru achitarea partiala/totala a unui serviciu comercializat de Foto & Film 365.
Daca pretul serviciului e mai mare decat cel al voucherului, diferenta se poate achita prin toate
modalitatile de plata acceptate de Foto & Film 365. Daca pretul Serviciului e mai mic decat valoarea
voucherului, diferenta de pret se poate folosi in termenii de valabilitate al voucherului pentru avans
sau plata integrala la un alt Serviciu.
4. ACHIZITIONARE
Foto & Film 365 trimite aceste vouchere pe email tuturor clientilor care achita integral suma inscrisa
pe voucher. Voucherele vor fi primite pe e-mail, in cel mult 24 de ore de la finalizarea platii. Codul
voucherului este unic si nu poate fi folosit decat o singura data.
In momentul in care un client efectueaza comanda pentru un voucher, se obliga sa citeasca si sa
accepte Termenii si conditiile de utilizare.
5. UTILIZARE SI VALABILITATE
Voucherul este valabil numai daca are inscrisa pe el stampila Foto & Film 365 si are toate campurie
completate corespunator.
Pentru a beneficia de servicii in valoarea inscrisa pe vouchere, Detinatorul trebuie sa il prezinte in
original, la studioul Foto & Film 365 si sa il inmaneze inainte de prestarea Serviciilor de catre studio.
Daca beneficiarul nu are voucherul asupra sa, nu poate beneficia de reducerea mentionata.
Voucherul poate fi revendicat in termen de 1 luna de la data inscrisa pe Voucher (data trimiterii
voucherului), este valabil 1 luna de zile din data emiterii. Dupa expirarea perioadei de valabilitate,
voucherul devine nul.
Perioada de valabilitate va fi scrisa pe voucher.
Voucherul va putea fi folosit o singura data.
6. PIERDEREA , FURTUL SAU DISTRUGEREA VOUCHERULUI.
In cazul in care voucher-ul este pierdut, furat sau distrus va rugam sa comunicati acest lucru catre
emitent si sa solicitati eliberarea unui nou voucher.
Foto & Film 365 nu este raspunzatoare pentru calitatea de Detinator de drept a persoanei care
utilizeaza voucherul. Voucherul poate fi utilizat de orice persoana care il detine, astfel incat

neanuntarea pierderii acestuia nu trage razpunderea Foto & Film 365 pentru rascumpararea
voucherului de la o alta persoana decat cea in drept sa il utilizeze.
7. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
S.C. Foto & Film 365 S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se
angajeaza ca inaintea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului
www.fotofilm365.ro si al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.
8. CONTACT
Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea voucher-ului, va rugam sa ne scrieti pe adresa
de e-mail fotofilm365@gmail.com.
Pentru a transforma Voucherul intr-un Serviciu comercializat de Foto & Film 365, Detinatorul trebuie
sa contacteze Foto & Film 365, telefonic (0770.280.911) sau prin email la adresa
fotofilm365@gmail.com.
9. COLECTAREA SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Noi utilizam informatiile stranse de pe site-urile Foto & Film 365, indiferent daca sunt date personale ,
demografice, colective sau tehnice, in scopul de a administra inregistrarea conturilor dvs., de a
solutiona intrebarile dvs, de a imbunatati site-ul nostru, de a consulta utilizatorii in vederea cresterii
calitatii Serviciuelor si serviciilor oferite. La cumpararea voucherului ati agreat termenii si conditiile
Foto & Film 365, implicit dandu-va acordul asupra utilizarii datelor dvs cu caracter personal pentru a fi
informati prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizarii site-urilor web, noilor
oportunitati oferite de Foto & Film 365 si asupra informatiilor aditionale care sunt in interesul dvs
precum si newslettere cu informatii utile. Utilizarea datelor cu caracter personal de catre Foto & Film
365 este in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in legatura cu protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Foto & Film 365 si
terte parti (inclusiv Google) afiseaza anunturile Foto & Film 365 pe paginile web vizitate. Furnizorii
terta parte, inclusiv Google, utilizeaza module cookie pentru a difuza anunturi pe baza vizitelor
anterioare ale unui utilizator pe site-ul web www.fotofilm365.ro
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, clientul are dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cu conditia trasmiterii in acest sens a unei solicitari scrise
catre S.C. Foto & Film 365 S.R.L.
10. ALTELE
Falsificarea voucherului se pedepseste conform Legilor in vigoare.
Adresa studioului este la parterul cartierului rezidential Doamna Ghica Plaza, pe Strada Ziduri intre vii,
nr. 19, Corp C, parter. Ca reper: Lidl Baicului
Google Maps: https://goo.gl/maps/zxQaERni6842

