
 

 

  

                                              PROGRAM LOIALIZARE 

 

          Prezentul Program este un sistem creat de Organizatorul Maurer Imobiliare Constanța 

S.R.L. în vederea fidelizării clienților prin acordarea de avantaje ca urmare a achiziției de 

imobile în cadrul ansamblului rezidențial Maurer Residence Constanța. 

 

I.Calitatea de membru 

1. Cardul de fidelitate se emite fără perceperea unui cost, oricărui client al ansamblului 

rezidențial Maurer Residence Constanța. 

2.Calitatea de membru este atestată prin cardul de membru MAURER RESIDENCE 

CONSTANȚA; acesta nu este un instrument de plată, ci un card de identificare a clienţilor 

fideli pe baza căruia posesorii beneficiază de un set de avantaje la achiziţionarea unuia sau 

mai multor produse/servicii din magazinele partenere. Pentru evitarea oricărui dubiu, 

posesorul nu poate achiziționa produse pe baza acestui card, poate doar beneficia de 

privilegiile oferite de către partenerii Organizatorului, conform prezentului Regulament. 

3.Devine posesor al cardului de membru orice client care achiziționează unul sau mai 

multe  imobile apartinând MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA S.R.L. și își pierde 

această calitate de la data la care nu mai deține în proprietate vreun imobil în cadrul 

ansamblului rezidențial MAURER RESIDENCE CONSTANȚA. 

4.Organizatorul are dreptul de a dispune în mod unilateral și cu efect imediat, modificarea, 

suspendarea sau încetarea acestuia, la libera sa alegere, fără transmiterea unei notificări 

prealabile. În oricare dintre aceste cazuri, membrii Programului nu vor avea dreptul de a face 

niciun fel de contestație împotriva măsurii luate de Organizatorul MAURER IMOBILIARE 

CONSTANȚA S.R.L., pentru niciun motiv. Nicio modificare, suspendare sau încetare nu 

poate îndreptăți un membru sau client de a solicita indemnizații sau despăgubiri de orice fel.  

5. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru toate consecințele, directe sau 

indirecte, ale eventualelor disfuncționalități ale Programului de Fidelizare orice reclamație 

referitoare la aceastea nefiind  în responsabilitatea sa. 

 

II.Beneficiile cardului de membru: 

1.Posesorul unui card de membru MAURER RESIDENCE CONSTANȚA beneficiază de un 

discount stabilit exclusiv de partenerii MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA S.R.L, acesta 

din urmă fiind exonerat de orice obligație față de membru, conform anexei atașate. 

 

  

  



 

 

 

III.Dobândirea calităţii de membru MAURER RESIDENCE CONSTANȚA și 

modalitatea de emitere a cardului: 

1.Poate intra în posesia cardului de membru MAURER RESIDENCE CONSTANȚA orice 

persoană fizică ,cu vârstă de minimum 18 ani împliniți, cu domiciliul stabil /reședința în 

România, care achiziţionează unul sau mai multe imobile din cadrul ansamblului rezidențial 

MAURER RESIDENCE CONSTANȚA și care acceptă termenii și condițiile prezentului 

program. Cardul este nominal și netransmisibil, reprezentanții partenerilor având dreptul de a 

verifica valabilitatea acestuia. 

 

IV. Mecanism de funcționare 

1. După primirea acestuia de către posesor, cardul devine activ şi poate fi imediat utilizat. 

Titularul cardului va avea obligaţia de a anunţa fără întârziere orice schimbare a informaţiilor 

personale şi, de asemenea, va anunţa pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de membru. 

2.Pentru a beneficia de ofertele partenerilor, cardul de membru MAURER RESIDENCE 

CONSTANȚA se va prezenta obligatoriu acestora la fiecare achiziție/serviciu. 

3. Beneficiile membrilor sunt acordate de către parteneri pe o perioadă stabilită exclusiv și 

doar în condițiile stabilite de aceștia, sub rezervă de a le modifica sau sista. 

Procentul de discount stabilit de partenerii MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA 

S.R.L  este disponibil pentru orice achiziție/serviciu așa cum oferta partenerilor noștri va fi 

hotărâtă  de aceștia  și poate fi efectuată de dvs. în perioada de valabilitate a cardului de 

membru MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA . 

4.MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA S.R.L își rezervă dreptul, să modifice sau să 

suspende prezentul Regulament, fără nicio notificare prealabilă. 

 

V. Clauză de confidenţialitate 

Partea care  primeşte  informaţiile: 

1. Nu va divulga nici unui terţ nici o informaţie confidenţială aparţinând părţii care furnizează 

informaţiile pe  perioadă nelimitată de la data la care partea care furnizează informaţiile pune 

pentru prima oară la dispoziţie informaţiile confidenţiale părţii care  primeşte informaţiile, 

2. Nu va divulga, nu va reproduce, nu va sintetiza  și/sau nu va distribui nici o informaţie 

confidenţială aparţinând părţii care furnizează informaţiile, 

3. Toate  informaţiile confidenţiale, în măsura în care sunt  proprietatea părţii care 

furnizează  informaţiile la data furnizării lor, vor  rămâne  proprietatea părţii care 

furnizează  informaţiile. Prin punerea la dispoziţie a unor  informaţii 

confidenţiale  către  partea care primeşte  informaţiile, nu conferă  acesteia nici un drept  

 



 

 

 

expres sau  implicit asupra nici unui drept de autor, marca de comerţ sau  informaţie  cu 

caracter  comercial, 

4. Părţile  convin să  respecte  toate  legile  naţionale şi  internaţionale  aplicabile 

informaţiilor  confidenţial, sau oricăror  produse, proceselor sau  serviciilor care sunt 

un  produs direct al informaţiilor confidenţiale, precum  şi  restricţiile  privitoare la 

beneficiarii finali, folosirea şi  destinaţia stabilite de  autorităţile  naţionale. 

 

VI. Clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Părţile vor asigura protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, conform 

reglementărilor Regulamentului UE nr.679/2016, privind protecţia datelor cu caracter 

personal a persoanelor fizice. 

2.Legalitatea prelucrării datelor personale se bazează pe art.6, alin.1, lit. b) din Regulamentul 

UE nr.679/2016, respectiv „pentru executarea unui contract”. 

3. Prin semnarea contractului, părţile îşi dau consimţământul în mod liber şi fără echivoc să 

prelucreze datele personale, să folosească datele de contact (e-mail, telefon, conturile 

din  reţelele de socializare, etc.) doar pentru comunicare şi corespondenţă şi doar pentru 

îndeplinirea obligaţiilor prezentului contract, fiind interzisă folosirea acestor date personale în 

alte scopuri fără acordul expres al persoanei vizate. 

4.Prin înscrierea în prezentul program, participanții sunt de accord cu toate prevederile 

Regulamentului și se oblige să  le respecte ca atare , înțelegând pe deplin toate efectele 

acestora. 

 

VII. Dispoziții finale 

1. Acest program de membru se va defăsura în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial, fiind organizat de societatea MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA 

SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Brașov, stradă Pelicanului nr.5, parter, 

biroul nr.5, camera 2, judeţul Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerţului 

J8/2155/19.10.2016, Identificator Unic la Nivel European ROONRC.J8/2155/2016, având 

atribut fiscal RO cod unic de înregistrare  36653299, având adresa de comunicare în mun. 

Constanța, str. Milano nr. 21, jud. Constanța, denumită în cele de mai sus « Organizator ». 

2.Prin semnarea prezentului document, participanții confirmă că au citit, înțeleg și sunt de 

acord cu prevederile prezentului Regulament pe care și le-au însușit integral. 

  

Organizator,                                                                             

MAURER IMOBILIARE CONSTANȚA SRL                        

  


