
 

 

 

 

 

 

Regulament Promoției „7card@HomexCCC” 

(în continuare:„Condițiile Promoției”) 

I.  Dispoziții preliminare 

1. Prezentele condiții ale Promoției cu denumirea „7card@HomexCCC” def inesc obiectul, durata și 

condițiile de participare la Promoție.  

2. Organizator al Promoției „7card@HomexCCC” este SC Benef it Seven SA, cu sediul Strada D. I. 

Mendeleev nr. 5, etaj 1, zona 6, Sector 1, 010361,Bucuresti, România având numărul de inregistrare  

la Registrul Comerțului J40/7148/2021, cod unic de înregistrare RO16696040 (în 

continuare:„Organizator”).  

3. Promoția este desfășurată în aplicația 7card, disponibilă sub numele de 7card în Google Play și 

Huawei AppGallery și 7card f itness în AppStore.  La Promoție pot participa Clienții, care participa la 

atât la programul de f idelitate 7card, cât și la programul de f idelitate al partenerului CCC (în 

continuare: Participant). 

  

II. Obiectul Promoției 

1. Obiectul Promoției este abonamentul 7card@Home la prețul redus de 29 de lei / lună (în continuare: 

„Obiectul Promoției”). Promotia consta in acordarea abonamentului 7card@Home la prețul special 

de 29 lei / lună clientilor CCC care participa la programul de f idelitate 7card și al partenerului CCC. 

Participanții vor primi acces la promotia 7card prin obtinerea unei parole de inscriere si introducerea 

acesteia in aplicatia 7card. Parola trebuie introdusa in aplicatia 7card selectand compania denumita 

“CCC Client” si introducand parola in câmpul disponibil in ecranul “Introdu parolă / Company 

Password”. Promotia este valabila exclusiv clientilor CCC care participa la programul de f idelitate 

7card și al partenerului CCC si nu este cumulabila cu alte promotii existente. Parola poate f i folosita o  

singura data, in procesul de inscriere din aplicatia 7card, pentru entitatea / compania CCC Client.  

 

2. Promoția este valabilă în aplicația 7card și pe site-ul https://7card.ro/ccc-client/ in perioada 15 aprilie 

2022 – 31 decembrie 2022 (în continuare: „Perioada duratei Promoției”). 

 

3. Pentru a participa la Promoție trebuie ca în Perioada Promoției: 
a. să luați la cunoștință și să acceptați prezentele Condiții ale Promoției; 

b. să intrați în pagina web https://7card.ro/ccc-client/ pentru a accesa parola de înscriere pentru 

obținerea unui abonament 7card@Home  

c. să întrați în aplicația 7card disponibilă în Google Play, AppStore sau Huawei AppGallery 

d. să selectați în procesul de înscriere compania / employer CCC Client. 

e. înainte de a f inaliza procesul de abonare la 7card@Home, trebuie să introduceți parola de 

înscriere af ișată în https://7card.ro/ccc-client/ 

4. Promoția nu se cumulează cu alte promoții, reduceri, acțiuni promoționale, oferte speciale de prețuri 

și altele existente ale 7card și CCC. 

III. Reclamație 

1. Toate reclamațiile privind Promoția pot f i raportate de către Participanți, pe cale electronică prin 

notif icare la adresa 7card@benef itseven.ro sau în scris sub formă de scrisoare către următoarea 



 

 

 

 

 

adresa D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 1, zona 6, Sector 1, 010361,Bucuresti, România, o cerere întocmita 

în formă scrisă, datata si semnata (în continuare: „Reclamații”).   

2. Pentru  a grăbi analizarea Reclamației vă rugăm să specif icați prenumele și numele Participantului, 

datele de contact (de ex. adresa de e-mail sau numărul de telefon), precum și descrierea cauzelor 

care justif ică Reclamația.  

3. Organizatorul preia și tinde spre analizarea/soluționarea reclamației imediat, dar nu mai târziu de 14 

zile de la data depunerii acesteia.  

4. Reclamația este analizată și catalogată de către Organizator, în special în conformitate cu normele 

prezentelor Condiții ale Promoției.    

IV. Modificarea regulamentului sau a campaniei  

1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modif ica prezentul Regulament al Campaniei, daca acest lucru 

este considerat necesar. Nici o modif icare nu poate f i retroactiva, toti Participantii inregistrati pana la 

momentul modif icarii vor avea drepturi egale conform prezentului Regulament.  

V. Publicare  

1. Regulamentul Of icial al Promoţiei este disponibil gratuit oricărui solicitant în magazinele participante 

Noriel. Prin participarea la aceasta Promoţie, participanţii sunt de aco rd să respecte şi să se 

conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Of icial şi ale legislaţiei aplicabile din 

România.  

VI. Dispozitii finale  

1. Legea aplicabila Regulamentului este legea romana.  

 

SC Benefit Seven SA 


