
 

 
 

 

 

Primiţi un INSTRUMENT FLUKE GRATUIT cu o achiziție de la 200 de Euro* 

Cum să primiți instrumentul dvs. gratuit de la Fluke: 

1. Achiziţionaţi echipamente Fluke de minim 200 de euro (fără TVA) dintre produsele Fluke înscrise în 

promoţie,  în perioada 15 februarie 2021 – 30 iunie 2021.  

 Achizițiile trebuie făcute de la un distribuitor Fluke autorizat Fluke. 

 Este necesară dovada vânzării sub formă de factură unică. Nu sunt acceptate facturile cumulate, 

comenzile şi confirmările comenzilor drept dovadă a achiziției. 

 Numai produsele Fluke Industrial, Fluke Calibration sau Fluke Networks sunt eligibile pentru această 

promoție. 

 Valoarea cursului de schimb valutar utilizat de Fluke pentru această promoție este 1 Euro = 4,87 

RON 

2. Revendicaţi produsul GRATUIT online accesând: www.fluke.com/en/freefluke  

3. Primiți-l și bucurați-vă de noul instrument Fluke! 

 

Termeni și condiții 

 

1. Descrierea promoției: 

 

Ca parte a acestei promoții („Promoția”), în perioada promoției (definită în Secțiunea 3 de mai jos), clienții eligibili care 

îndeplinesc toate cerințele prevăzute în acești termeni și condiții ale Promoției sunt eligibili să primească un anumit produs 

Fluke în funcție de achiziția inițială, după cum este descris mai jos. În cadrul Promoției, clienții eligibili ai Fluke Europe 

B.V. sau ale entităților sale juridice afiliate, care tranzacționează sub marca Fluke Industrial, Fluke Calibration sau Fluke 

Networks, vor fi eligibili să primească un produs Fluke la alegerea acestora („Cadou”), corespunzător prețului de achiziție, 

conform modului indicat în tabelul de mai jos, la achiziționarea de produse Fluke. 

 



 

În scopul acestei Promoții, termenul Produse Fluke este definit și descris în continuare după cum urmează: 

“ Produse Fluke” înseamnă:  

o Fluke Industrial, conform listării la https://www.fluke.com/en/products 

o Fluke Calibration, conform listării la https://eu.flukecal.com/products; excluzând serviciile (etalonări, 

reparaţii, garanţie extinsă ) 

o Fluke Networks, conform listării la https://www.flukenetworks.com  

o Mai exact, aceasta exclude toate celelalte produse Fluke, inclusiv, dar fără a se limita la, Fluke Biomedical, 

Beha-Amprobe, Pomona, Comark, software-ul eMaint și Pacific Laser Systems, Fluke Process Instruments. 

 

2. Perioada de eligibilitate şi promovare: 

 

În scopul acestei Promoții, un client trebuie să aibă reședința în România. Pentru a fi eligibil pentru această Promoție, un 

client trebuie să cumpere un produs Fluke (niște produse Fluke) în valoare de minim 200 de euro (două sută de euro) în 

perioada de promovare, care începe la 12:00 AM (CET) la 15 februarie 2021 și se încheie la 23:59 (CET) pe 30 iunie 2021 

(„Perioada Promoției”).  

 

Factura clientului trebuie să arate data achiziției care trebuie să se încadreze în Perioada Promoției. Calculatorul sponsorului 

va fi dispozitivul oficial pentru contorizarea timpului pentru promoție. Promoția este valabilă numai la achizițiile efectuate 

în perioada promoției.  

 

Clienții eligibili pot solicita un (1) cadou la alegere, corespunzător prețului plătit în momentul achiziționării produselor 

Fluke în perioada de promoție. În cazul în care facturile au alte produse listate pe acestea, pe lângă Produsele Fluke, vor fi 

luate în considerare, la evaluarea categoriilor de cadouri, numai sumele aferente Produselor Fluke, conform menţionării de 

pe  www.fluke.com/en/freefluke.   

 

 

3. Instrucțiuni privind modul de participare la promoție: 

 

Pentru a primi Cadoul, toți clienții eligibili trebuie să urmeze procesul menționat mai jos: 

 

a. Clienții  trebuie să înregistreze o cerere prin intermediul formularului de înregistrare online al Promoției la 

www.fluke.com/en/freefluke. Formularul de promoție trebuie completat în întregime și trimis împreună cu o 

scanare clară și lizibilă a facturii unui produs Fluke achiziționat în perioada promoției, ca dovadă a achiziției. Nu sunt 

acceptate facturile cumulate, comenzile şi confirmările comenzilor drept dovadă a achiziției. Facturile cu date în afara 

perioadei de promoție nu sunt valabile și nu vor fi luate în considerare. Pe lângă dovada achiziției, va fi solicitată 

adresa clientului pentru a obține produsul GRATUIT.  

 

b. Clienții vor fi obligați să selecteze alegerea cadoului în formularul de înregistrare online, pe baza sumei 

corespunzătoare facturii lor.  

 

c. Clienții pot înregistra doar o (1) cerere pe factură. Facturile nu pot fi cumulate sau utilizate de mai multe ori.  

 

d. Fluke va accepta cereri valabile până la 30 iulie 2021 („Termenul limită al cererii”). Cererile înregistrate după această 

dată vor fi respinse ca nevalide. 

 

e. Fluke verifică scanările facturilor prezentate, opțiunile de cadou și formularele. În caz de discrepanțe între formular, 

cadoul selectat și valoarea facturii furnizate de un client, Fluke va avea dreptul, la discreția sa, de a oferi cadoul corect 

acelui client. Dacă Fluke stabilește că cererea clientului nu îndeplinește termenii și condițiile sau altfel spus este  

neeligibilă, clientul va fi informat în consecință. 

 

f. În termen de 30 de zile de la termenul limită pentru cerere, Fluke sau reprezentanții săi expediază produsul gratuit, la 

adresa furnizată de client. 

 

g. În cazul în care clientul nu primește produsul gratuit, acesta trebuie să informeze Fluke cât mai  curând  posibil, dar 

nu mai târziu de 15 august 2021. Cererile de neprimire sosite după această dată vor fi soluționate numai la decizia 

Fluke. 

 

 



4. Alte restricții și limitări ale promoției: 

 

Această promoție este o promoție independentă și nu este valabilă în combinație cu alte promoții, oferte, reduceri sau 

vouchere. Cadoul nu poate fi compensat cu alte servicii sau cumpărături sau combinat cu oferte speciale, promoții sau 

contracte. 

 

Clientul și toate materialele transmise către Fluke în legătură cu Promoția sunt supuse verificării și auditului de către Fluke, 

la discreția absolută a acestuia. Orice material trimis în legătură cu Promoția care nu respectă vreun aspect al acestor termeni 

și condiții ai promoției poate fi respins de către Fluke, la discreția sa absolută, iar clientul poate fi descalificat de la 

participarea la Promoție.  

 

Angajații, directorii și ofițerii Fluke, companiile sale mamă, companiile afiliate, filialele, distribuitorii, reprezentanții și 

familiile imediate ale acelor persoane (părinți, frați, copii și soț/soţie) și persoane care locuiesc în aceeași gospodărie 

(indiferent dacă sunt sau nu rude) nu sunt eligibile să participe la promoție. În plus, niciun angajat, ofițer, director, 

reprezentant sau agent sau distribuitor sau producător de instrumente concurent nu este eligibil să participe la promoție. 

Această Promoție nu se aplică prin lege pentru următoarele persoane: angajați ai unui guvern sau agenții sau ai unei 

organizații internaționale publice; persoane care acționează într-o capacitate oficială pentru sau în numele unei astfel de 

agenții sau organizații guvernamentale; angajați ai companiilor deținute de guvern sau sub control guvernamental; persoane 

care reprezintă un partid politic, oficiali de partid și candidați. 

 

 

5. Disclaimer: 

 

Sponsorul și fiecare dintre companiile-mamă, filialele și afiliații său, precum și fiecare dintre directorii, ofițerii, consilierii 

profesioniști, distribuitorii, reprezentanții, angajații și agenții acestora (în mod colectiv, „Părțile exonerate”) nu vor fi 

responsabile sau nu vor avea nicio răspundere pentru : (a) nicio comunicare, transmisie sau cerere de răscumpărare, aferentă 

Promoției, întârziată, pierdută, direcționată greșit, trunchiată sau denaturată sau deteriorată; (b) defecțiuni ale telefonului, 

electronice, de hardware, software, de rețea, de Internet sau alte defecțiuni legate de computer sau de comunicații sau legate 

de Promoție; (c) orice întrerupere, păgubire, pierdere sau daună a promoției cauzată de evenimente în afara controlului 

sponsorului sau prin intervenția umană sau de altă natură neautorizată; sau (d) orice eroare de tipărire sau tipografie din 

orice materiale asociate Promoției.  

 

 

6.     Exonerarea de răspundere și despăgubirea: 

 

Cu excepția cazului în care este interzis prin lege, prin participarea la Promoție, clientul exonerează și acceptă să 

despăgubească și să exonereze de răspundere fiecare parte exonerată de orice răspundere, obligație, vătămare, cerere, 

proces, acțiune, costuri, cheltuieli, pierderi sau daune de orice fel, inclusiv de orice răspundere fiscală sau pierdere de 

oportunitate, directă, indirectă, specială, incidentală sau de consecință, care poate fi impusă, sau suportată de o astfel de 

parte exonerată care rezultă din sau are legătură în orice mod cu Promoția și ofertele făcute în aceasta, inclusiv, dar fără a 

se limita la acestea, în cazul în care rezultă din sau are legătură cu următoarele: (a) orice dificultăți tehnice sau defecțiuni 

ale echipamentului (sub controlul sponsorului sau nu); (b) orice furt, acces neautorizat sau interferențe ale unei terțe părți; 

(c) orice solicitare de răscumpărare care este întârziată, pierdută, modificată, deteriorată sau direcționată greșit (indiferent 

dacă a fost primită sau nu de către Fluke și indiferent dacă este sau nu controlată de Sponsor); (d) orice daune cauzate de 

funcționarea serviciului poștal; (e) orice variație a valorii produsului la cea menționată în acești termeni și condiții de 

promoție; (f) orice obligație fiscală suportată de participant; sau (g) utilizarea sau utilizarea greșită a produselor oferite în 

cadrul Promoției. 

 

 

7. Diverse: 

 

Promoția și acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile teritoriului în care este situat 

Sponsorul, fără a aplica conflictele sau alegerea prevederilor legale în temeiul acestei legi care ar putea face referire la 

construcția sau interpretarea oricărui termen din prezentul document la legile oricărei alte jurisdicții. Orice acțiune introdusă 

în ceea ce privește Promoția și acești termeni și condiții poate fi introdusă numai în instanțele de stat sau federale situate 

pe teritoriul unde isi are sediul Sponsorul, iar fiecare parte la această acțiune consimte în mod expres la jurisdicția acestor 

instanțe. Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este considerată ilegală sau neaplicabilă într-o procedură judiciară, 

această prevedere va fi suspendată și va fi nefuncțională și, cu condiția ca termenii și condițiile fundamentale ale acestor 

termeni și condiții să rămână legale și executorii, restul acestor termeni și condiții rămân funcționale și obligatorii.  

 



Clientul este obligat prin acești termeni și condiții și prin deciziile Fluke, care sunt finale și obligatorii din toate punctele 

de vedere. În măsura permisă de lege, Fluke își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești termeni și condiții, la 

discreția sa absolută și de a suspenda sau anula Promoția sau participarea oricărui client la Promoție în cazul în care viruşii 

de computere, intervenția umană neautorizată sau din alte cauze, în afara controlului Fluke, afectează administrarea, 

securitatea sau desfășurarea Promoției, în caz contrar Fluke (conform stabilirii la discreția sa absolută) devine incapabil de 

a desfășura Promoția conform planificării, sau pentru orice alt motiv stabilit de Fluke a fi adecvat, la propria discreție unică 

și absolută. 

 

Acești termeni și condiții constituie întregul acord care reglementează Promoția și obligă clientul, iar niciun alt acord, 

verbal sau altfel, nu va fi obligatoriu cu privire la Promoție decât dacă este scris și semnat de către Fluke. În caz de conflict 

sau incoerență între orice alte documente referitoare la Promoție și acești termeni și condiții, vor prevala acești termeni și 

condiții. În măsura maximă prevăzută de lege, nicio renunțare la o prevedere a acestor termeni și condiții nu va fi implicată 

în niciun fel de tranzacții între client și Fluke sau în nicio neîndeplinire de către client sau de către Fluke de a-și susține 

drepturile conform prezentului document cu orice ocazie sau serie de ocazii.  

 

Orice client care încalcă acești termeni și condiții, încalcă orice lege, regulă sau regulament în legătură cu participarea la 

Promoție, afectează funcționarea Promoției sau se angajează în orice conduită care dăunează sau este nedreaptă față de 

Fluke, promoție sau oricare alt participant (în fiecare caz conform stabilirii la discreția absolută a Fluke) este supus 

descalificării de la participarea la Promoție și de la toate celelalte drepturi și căi de atac disponibile în condițiile legii.  

 

Utilizarea de către Fluke a informațiilor personale ale clientului furnizate de către acesta, este supusă Politicii de 

confidențialitate a Fluke (disponibilă la http://en-us.fluke.com/site/privacy). Dacă aveți întrebări cu privire la acești termeni 

și condiții sau la Promoție, vă rugăm să le trimiteți un e-mail la privacypolicy@fluke.com sau să trimiteți întrebări scrise 

la adresa furnizată imediat mai jos. 

 

 

8. Informații despre adresa sponsorului: 

 

Fluke Europe B.V., Science Park Eindhoven 5110, 5692 EC Son, Olanda. 

 

 

9. Notificări privind drepturi de autor și mărci de înregistrare: 

 

Promoția și toate materialele însoțitoare sunt supuse drepturilor de autor © 2021 ale Fluke Corporation. Toate drepturile 

rezervate. FLUKE este marcă înregistrată a Fluke Corporation. 

 

http://en-us.fluke.com/site/privacy

