
Regulamentul oficial al campaniei “ INVESTESTE ACASA ” 

 

Denumirea campaniei: 

INVESTESTE ACASA 

Organizatorii: 

Grupul Financiar Imofinance - Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, tel: 0264/595675, e-mail: 

office@imogrup.ro, web: www.imogrup.ro, prin societatile sale: IMOINVEST SA, 

IMOCREDIT IFN SA. 

Perioada de desfasurare: 

Perioada de desfasurare a campaniei este: 08 august 2011 – 01 noiembrie 2011. 

Conditii de participare: 

La Campania “ INVESTESTE ACASA ” pot participa toti clientii (persoane fizice / persoane 

juridice) care achizitioneaza apartamente din cadrul Ansamblului Rezidential IMOCONFORT 

din Cluj-Napoca sau DUMBRAVA din Sibiu, pe perioada campaniei, cu posibilitatea de a 

beneficia de credite ipotecare de la IMOCREDIT IFN SA. 

Mecanismul campaniei. 

Campania se va desfasura dupa cum urmeaza: 

- clientii se prezinta la sediul Grupului Financiar IMOFINANCE din Cluj-Napoca sau Sibiu, aleg 

tipul apartamentului ce urmeaza a fi achizitionat si se informeaza (in caz de nevoie) cu privire la 

conditiile de finantare prin credit ipotecar ; 

- la semnarea precontractului de vanzare – cumparare a apartamentului / apartamentelor si 

eventual, perfectarea documentelor necesare obtinerii finantarii, clientii antecontractori vor fi 

rugati de catre reprezentantii IMOINVEST SA  sa prezinte documente care sa ateste cheltuielile 

ocazionate de deplasarea in Romania, efectuata in scopul vizionarii apartamentelor IMO. In baza 

documentelor respective, IMOINVEST SA va aplica un discount proportional la valoarea de 

tranzactionare a apartamentului care face obiectul precontractului de vanzare cumparare.  

Beneficiile campaniei 

 

In functie de tipul apartamentului / apartamentelor achizitionat/e in conditiile prezentului 

regulament, clientii pot beneficia de discount in valoarea costului biletelor de calatorie dus-intors 

in conditiile urmatoare: tara din UE, numar persoane 1. Valoarea biletelor  trebuie sa se 

incadreze in suma de 400 euro, la cursul BNR din ziua contractarii apartamentului. 

 

Mentiuni speciale 

 

Organizatorii nu vor acorda contravaloarea in bani a beneficiilor acestei campanii.  

 

Beneficiile campaniei nu pot fi cedate de catre castigatori unor alte persoane, fara acordul (in 

scris) al SC IMOINVEST SA. 



 

Organizatorii isi rezerva dreptul sa inlocuiasca beneficiile si / sau premiile oferite in cadrul 

prezentei campanii cu altele de valori similare celor prezentate la rubrica “Beneficiile 

campaniei”. 

 

Decizia organizatorilor, in orice privinta legata de aceasta campanie, este finala si legala pentru 

toti participantii. 

 

Reguli generale  

 

Prin participarea la campania “INVESTESTE ACASA ”, publicul vizat este de acord sa 

respecte regulile si conditiile stabilite de regulamentul oficial al campaniei.  

 

In cazul in care organizatorii constata ca un participant la campanie nu a indeplinit si/sau nu a 

respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al acesteia, isi rezerva dreptul de a suspenda 

oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.  

 

Participantilor la campanie le poate fi solicitata participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau 

rezulta in urma acestui demers promotional, fara alte obligatii sau plati din partea organizatorilor. 

 

Regulamentul oficial de desfasurare a campaniei “INVESTESTE ACASA ” este disponibil in 

mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul poate fi solicitat la toate unitatile IMO din teritoriu, 

sau poate fi consultat pe site-ul www.imogrup.ro. 


