
REGULAMENT CAMPANIE 

„Promotie DAIANAxMISSGREY” 

 

 

 

 

 

Articolul 1 - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei 

 

Campania este organizata de GREY SHOP S.R.L. cu sediul in București, România, Str. Rusetu,              
Nr.4, clădirea Arena Sports, Et.1, sector 6.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul             
regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a             
anunta publicul despre aceste modificari. Regulamentul Campaniei este disponibil in          
showroom Miss Grey si pe www.missgrey.ro. 

 

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii. 

 

Campania se desfasoara in perioada 22.06 -30.07.2020 in showroom-ul Miss Grey si online,             
pe www.missgrey.ro. 

Articolul 3 – Dreptul si conditiile de participare 

 

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana juridica sau fizica, care a implinit varsta de              
18 ani si care achizitioneaza o tinuta Miss Grey. 

 

Articolul 4. - Mecanismul Campaniei 

 

In perioada campaniei Organizatorul va acorda tuturor persoanelor care achizitioneaza o           
tinuta Miss Grey din colectia capsula DAIANAxMISSGREY un discount de pana la 25% in              
urmatoarele conditii: 



a. Reducerile se gasesc in pagina DAIANAxMISSGREY. 

b. Reducerea este aplicata automat produsului. 

d. Reducerea nu se poate cumula cu alte vouchere cadou. 

e. Pentru claritate, Produsele Miss Grey incluse în Campanie vor putea fi achiziționate pe 
întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei până la epuizarea stocurilor disponibile, cu 
respectarea tuturor termenilor și condițiilor Regulamentului. 

 

PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A 
REDUCERII  
 
Produsele Miss Grey incluse în Campanie sunt următoarele: 

Nume 
Referint
a 

Pret fara 
campani
e  

Pret cu 
campani
e - pret 
redus 

Reducerea 
aplicata % 

Cantitat
e 

Rochie din poplin cu insertie din dantela 712 439 351.2 20 184 
Top satinat cu maneca asimetrica 701 239 191.2 20 1166 
Rochie larga asimetrica din panza topita 705 459 367.2 20 270 
Rochie larga asimetrica din poplin 704 359 287.2 20 292 
Top din in cu insertie din dantela alba 708 359 287.2 20 298 
Pantalon scurt din in cu talie inalta 707 182 145.6 20 291 
Top drapat din satin 702 192 153.6 20 847 
Rochie din satin cu imprimeu floral si 
insertie din dantela 717 396 316.8 20 600 
Fusta scurta din voal creponat cu volane 715 282 225.6 20 889 
Tricou din tricot cu aplicatii din strasuri 713 229 183.2 20 878 
Bluza din panza topita pe un umar cu 
volane 714 289 231.2 20 578 
Rochie lunga din panza topita cu maneci 
si volane 721 409 327.2 20 300 
Fusta scurta din dantela 711 284 227.2 20 600 
Top cropped din dantela 710 309 247.2 20 600 
Rochie lunga din poplin cu imprimeu alb, 
negru 709 419 335.2 20 299 
Pantalon scurt din panza topita cu volan 706 179 143.2 20 273 
Bluza pe un umar cu funda din poplin 722 249 199.2 20 300 
Rochie lunga din poplin cu maneci si 
volane 720 439 351.2 20 300 
Pantalon trei sferturi din panza topita cu 
dungi 719 229 183.2 20 299 
Pantalon lung din panza topita cu dungi 718 272 217.6 20 299 
Rochie lunga cu imprimeu buline si 
insertii din dantela 716 389 311.2 20 297 



Bluza din bumbac kaki cu detalii din 
banda ripsata 682.1 219 164.25 25 282 
Pantalon sport din bumbac kaki 665.1 189 141.75 25 281 
Trening dama kaki din bumbac cu detaliu 
din banda ripsata 683.1 408 306 25 255 
Top cropped din tricot negru 666.1 179 134.25 25 277 
Pantalon de trening din tricot negru cu 
croi larg 667.1 179 134.25 25 250 
Trening dama negru din tricot cropped 684.1 358 268.5 25 241 
Tricou negru din bumbac cu volane din 
voal plisat 668.1 259 194.25 25 223 
Pantalon trening din bumbac negru cu 
benzi laterale albe 669.1 239 179.25 25 244 
Compleu negru din bumbac cu volane din 
voal plisat 685.1 498 373.5 25 233 
Top cropped animal print 678.1 179 134.25 25 295 
Compleu dama animal print 694.1 388 291 25 284 
Pantalon de trening animal print cu croi 
larg 679.1 209 156.75 25 293 
Hanorac din bumbac negru cu gluga si 
insertie din dantela 688.1 289 216.75 25 275 
Pantaloni scurti din bumbac negri cu 
insertie din dantela 689.1 139 104.25 25 221 
Tricou combinat alb/gri din bumbac cu 
paiete 693.1 159 119.25 25 266 
Bluza din bumbac alb cu decupaj 
asimetric pe umar 699.1 229 171.75 25 598 
Tricou petrecut din bumbac 690 149 111.75 25 600 
Pantalon de trening din bumbac cu croi 
larg 691 169 126.75 25 600 
Compleu din bumbac cu croi petrecut 686 318 238.5 25 1207 
Bluza din tricot asimetrica cu pliuri camel 692.1 159 119.25 25 299 
Bluza din bumbac gri cu insertii si pliuri 677.1 159 119.25 25 300 
Bluza din bumbac alb 687.1 169 126.75 25 292 
Bluza din catifea bej cu maneci bufante 680.1 179 134.25 25 300 
Pantalon trening din catifea bej cu benzi 
laterale maro 681.1 189 141.75 25 298 
Trening dama din catifea bej cu maneci 
bufante 697.1 368 276 25 291 
Hanorac din catifea verde cu gluga 695.1 239 179.25 25 294 
Pantalon trening din catifea verde 696.1 179 134.25 25 297 
Tricou negru cu croi trapez si pernite la 
umeri 652.2 199 149.25 25 5741 
Trening dama din catifea verde 698.1 418 313.5 25 293 
Bluza alba cu volan aplicat pe maneca 657.1 259 194.25 25 556 
Tricou alb cu croi trapez si pernite la 
umeri 652.1 199 149.25 25 5663 
Fusta-pantalon neagra 656.2 349 261.75 25 63 
Bluza neagra cu volan aplicat pe maneca 657.2 259 194.25 25 587 



Trench bej cu doua fete 663.1 469 351.75 25 587 
Pantalon alb cu vipusca 654.1 309 231.75 25 65 
Pantalon fucsia cu vipusca 654.2 309 231.75 25 89 
Pantalon caramel cu pense si manseta 655.1 319 239.25 25 82 
Pantalon kaki cu pense si manseta 655.2 319 239.25 25 71 
Fusta-pantalon alba 656.1 349 261.75 25 54 
Camasa verde din voal  cu volane 658.1 339 254.25 25 124 
Camasa albastra din voal  cu volane 658.2 339 254.25 25 82 
Camasa alba din poplin cu funda 
asimetrica 659.1 299 224.25 25 155 
Camasa din vascoza oversize  cu nasturi 
alba 660.1 489 366.75 25 87 
Camasa din vascoza oversize  cu nasturi 
kaki 660.2 489 366.75 25 80 
Fusta midi asimetrica plisata albastra 661.1 299 224.25 25 90 
Fusta midi asimetrica plisata fucsia 661.2 299 224.25 25 85 
Fusta fucsia asimetrica din in cu nasturi 662.1 229 171.75 25 116 
Fusta rosie asimetrica din in cu nasturi 662.2 229 171.75 25 118 
Tricou alb cu maneci scurte si spate 
decupat 653.1 179 134.25 25 577 
Tricou negru cu maneci scurte si spate 
decupat 653.2 179 134.25 25 575 
 

Atentionari speciale: 

Puteți returna produsele achiziționate in cadrul campaniei promoţionale de pe website-ul           
www.missgrey.ro, fără penalități și fără a preciză un motiv, în termen de paisprezece (14) zile               
calendaristice de la primirea lor. Rambursarea valorii unei comenzi se face atunci când             
următoarele condiții au fost îndeplinite în totalitate: Produsele nu trebuie să fi fost folosite,              
purtate, spălate sau deteriorate. Starea produsului trebuie sa fie aceeași pe care a avut-o la               
momentul achiziției.  

In situatia in care cumparatorul solicita inlocuirea produsului cu un produs care nu se afla in                
campania promotionala, acesta nu va mai beneficia de reducerea prevazuta in cadrul            
campaniei promotionale pentru produsul inlocuit. 

 

Articolul 5.  - Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001 

 5.1. Participarea la campania Promotii implica obligativitatea respectării prevederilor 
prezentului Regulament. 

5.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor 
de identificare sa intre in baza de date a GREY SHOP S.R.L., societate romana, cu sediul 
Romania, București, Sector 6, Cod Poștal 060551 Strada Rusetu Nr.4, clădirea Arena Sports, 
Et.1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9076/2011, cod unic de inregistrare 
fiscala RO28919692, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing 



desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind 
protectia datelor personale. 

5.3. Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale 
colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata 
GREY SHOP S.R.L., societate romana, cu sediul Romania, București, Sector 6, Cod Poștal 
060551 Strada Rusetu Nr.4, clădirea Arena Sports, Et.1. 

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa 
caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este 
conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai 
sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror 
prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive 
intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul 
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, 
participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, 
ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite 
unor terti intr-un asemenea scop. 

 

Articolul 6. - Informarea publicului 

 

Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare pe pagina www.missgrey.ro pe toata 
perioada de desfasurare, in pagina "Termenii si conditii" sectiunea Regulament Campanie 
Promotii. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor 
prezentului regulament. 

 

Articolul 7. - Intreruperea campaniei 

 

7.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau                 
parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această           
îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil.             
Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie            
existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare prin intermediul paginii            
www.missgrey.ro si semnalizare in magazine, showroom de la apariţia cazului de forţă majoră. 

7.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul           
producerii unui eveniment ce costituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii           
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în bune             
condiţii a Campaniei. 



7.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã              
oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta sã comunice în              
prealabil o astfel de situaţie. 

 

Art. 8. - Litigii 

 

In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi participantii la campanie, acestea vor fi              
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,             
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. 

Pentru intrebari, sugestii, sesizari sau reclamatii va rugam sa ne contactati prin email la adresa 
contact@missgrey.ro sau telefonic la numerele de telefon 031.005.3000 / 031.005.4000 de 
luni pana vineri de la ora 10:00 - 18:30. 

 

 


