1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „Platesti 15 lei pe luna si ai servicii de 50” (denumita in continuare “Campania”) este:
S.C. Global City Net S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, Bvd-ul Bucurestii Noi nr.
138, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/11745/2005, CUI RO17748260.
2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Perioada in care se va desfasura campania„Platesti 15 lei pe luna si ai servicii de 50” este 1 aprilie 2014 – 31 mai
2014, inclusiv.
3. PARTICIPANTI LA CAMPANIE
La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice.
Participa la Campanie abonamentul START, abonament ce se regaseste pe site-ul www.gcn.ro.
4. MECANISMUL CAMPANIEI
Fiecare client care semneaza un contract in valoare de 15 ron lunar, in perioada Campaniei beneficiaza de
servicii in valoare medie de 50 ron/luna. Media serviciilor se calculeaza anual dupa cum urmeaza: Abonamentul
START are contravaloarea 29 ron/luna la care se adauga servicii de mentenanta calculatoare si/sau laptop-uri
pana la un total de 600 ron – reprezentand suma totala a serviciilor primite pe o perioada de un an. Serviciile de
tip mentenanta din care beneficiarul poate selecta sunt urmatoarele:
- curatare pc, instalare sistem de operare, instalare drivere, instalare programe aditionale, devirusare,
diagnosticare pc, configurare router.
Abonamentul este valabil numai pentru clientii care au adresa de instalare in blocurile:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 din Bvd-ul Bucurestii Noi, sector 1
B1, B3, C1 din Bvd-ul Bucurestii Noi, sector 1
B2, din Str Lastarisului, sector 1
C2, C3 din strada Ardealului, sector 1
C1, C3, C4 din strada Jiului 2-4, sector 1
BN15, BN17, BN 60, BN 62, BN64, BN68, BN70 din Bvd-ul Bucurestii Noi, sector 1
Cornatel 9-11 din strada Cornatel, sector 1
Tarnaveni 18-20 din strada Tarnaveni , sector 1
Hrisovului 5a, 7, pajurei 10, din str Hrisovului, sector 1
Subcetate 104, din str Subcetate, sector 1
Bloc Optimus din Bvd. Bucuresti – Targoviste 11a, sector 1
Bloc 1, Bloc 2 din Bucuresti-Targoviste 44B, Mogosoaia
Bloc 2B, Bloc M3 din Bucuresti-Targoviste 176, Mogosoaia
Bloc 26E din strada Episcopul Vulcan, sector 1, Bucuresti
Valoare totala a serviciilor de mentenanta de care poate beneficia un client nu va depasi suma de 252 ron anual.
5. UTILIZAREA SERVICIILOR
Clientul poate utiliza serviciile de mentenanta oricand dupa plata primului abonament din contract dar nu mai
tarziu de sfarsitul fiecarei perioade de un an contractual. Valoarea serviciilor de mentenanta nu se reporteaza in
anul urmator.
Pentru a utiliza serviciile de mentenanta fiecare client trebuie sa se prezinte cu anexa 5, primita la semnarea
contractului, si echipamentul pentru care se vor presta servicii la sediul Companiei. Organizatorul va presta
serviciile numai la sediul sau din Bvd Bucurestii Noi nr 138, sector 1 Bucuresti.
In cazul in care un client doreste sa renunte la contract acesta isi va asuma achitarea diferentei discount-ului la
abonamentul START folosit pana la data rezilierii precum si achitarea serviciilor de mentenanta folosite.
6. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei “„Platesti 15 lei pe luna si ai servicii de 50” ”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant pe website-ul www.gcn.ro, dar si la sediul Organizatorului.

7. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea
regulamentului si continuarea campaniei “„Platesti 15 lei pe luna si ai servicii de 50” ”,Organizatorul va fi
exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata.
8. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care
Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si
va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul

www.gcn.ro.
9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie, clientii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza
de date a Organizatorului si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate în
orice mod permis de Legea nr. 677/2001, sa fie transferate catre partenerii Organizatorului sau sa primeasca
mesaje de informare sau comerciale la adresele de email asociate contractului si/sau sms-uri la numerele de
mobil asociate contractului.
Scopurile constituirii acestei baze de date sunt:
- Organizarea campaniei “„Platesti 15 lei pe luna si ai servicii de 50” ”;
Tuturor clientilor participanti in aceasta Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.
677/2001 care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie
asupra datelor si dreptul de opozitie.
10. LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

