
Campania “(Re)Start Your Business”

Durata campaniei: 4 octombrie 2022 - 7 octombrie 2022

SECTIUNEA I - ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Gomag.ro: site-ul de internet, precum si ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web
sau pe subdomeniile acestuia.

SECTIUNEA II - PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE IN CAMPANIE

1. Abonamente lunare:
● Start: 27 eur + tva, 1 eur + tva/ luna
● Plus: 47 eur + tva,  2 eur + tva/ luna
● Pro: 97 eur + tva, 4 eur + tva/ luna

2. Migrare Gratuita: Valabila doar in cazul achizitiei unui Abonament lunar in perioada
campaniei.

3. Gestionare certificat SSL gratuit pana in 31 decembrie 2022.

SECTIUNEA III - DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania de vanzare promotionala a produselor mentionate in SECTIUNEA II se
desfasoara in perioada 4 octombrie 2022 - 7 octombrie 2022

SECTIUNEA IV - MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

4.1. Preturile mentionate la SECTIUNEA II sunt valabile exclusiv pentru clientii care opteaza
pentru abonament lunar Gomag in perioada 4 octombrie 2022 - 7 octombrie 2022 si se
aplica doar pentru magazine noi.

4.2. Nu pot participa la campanie magazine care au deja un abonament si au optat pentru
acesta inainte de perioada de desfasurare a campaniei.

4.3. Nu pot participa la campanie magazine existente care au fost reziliate si doresc
reactivarea in perioada campaniei.

4.4.  Preturile mentionate la SECTIUNEA II se aplica pana in 31 decembrie 2022. Incepand
cu 1 ianuarie 2023 se va factura pretul standard al abonamentului pentru fiecare pachet.

4.5. In momentul activarii unui abonament in cadrul ofertei, se va factura abonamentul pana
la data de 31 decembrie 2022, dupa cum urmeaza:



Perioada 4-7 octombrie 2022 - 31 decembrie 2022

● Start: 3 eur + tva
● Plus: 6 eur + tva
● Pro: 12 eur + tva

4.6. Pentru a beneficia de serviciul Migrare - gratuit, trebuie sa se opteze pentru Abonament
lunar Gomag tot in cadrul campaniei. Preturile din campanie nu se adreseaza magazinelor
existente care au deja un abonament.

4.7. Gestionarea certificatul SSL este gratuita pana in 31 decembrie 2022. Incepand cu 1
ianuarie 2023 se va achita pretul standard pentru acest serviciu.

SECTIUNEA V – PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ca si orice legislatie nationala
subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
(https://www.gomag.ro/termeni-si-conditii )

ANEXA 1.
Lista platformelor care intra automat in campanie cu Migrare GRATUITA: WordPress,
PrestaShop, Magento, OpenCart. Pentru alte platforme se face o analiza interna pentru a
determina eligibilitatea.

https://www.gomag.ro/termeni-si-conditii

