
Airly, Bolt și Philips Campanie de
promovare "#ȘcolileRespiră" România

Termeni și condiții

§ 1 Dispoziții generale

1. Acești termeni și condiții constituie o anexă la Condițiile generale de prestare a serviciilor, iar
termenii scriși cu majuscule trebuie înțeleși în mod corespunzător, sub rezerva dispozițiilor de
la punctul 2 de mai jos.

2. În acești termeni și condiții, următorii termeni, care sunt scriși cu majuscule, se înțeleg după
cum urmează:

a. "Solicitantul" - o persoană majoră (peste 18 ani), având capacitate deplină de
exercițiu pentru acte în drept care înregistrează școala pentru a participa la această
campanie de promovare;

b. "Partener 1" - BOLT SERVICES RO S.R.L., constituită și înregistrată conform legilor
Oficiului Național al Registrului Comerțului din România, cu numărul de înregistrare
RO37246510, cu sediul social în SPLAIUL UNIRII 165, Sector 3, București, România.

c. "Partener 2" - FCB Bucharest S.R.L. cu sediul social în București, Barbu Văcărescu
137A, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor gestionat de Oficiul Registrului Comerțului
din România cu numărul J40/1365/1997, NIP 9226215,

d. "Participant" - școala primară, gimnazială, liceu, colegiu public sau privat din
România, cu sediul pe teritoriul României, înscrisă corect în această campanie de
promovare;

e. "Perioada campaniei de promovare" - perioada de timp specificată în acești termeni
și condiții, în care este posibilă înscrierea la această campanie de promovare;

f. "Senzor" - senzorul PM, care face obiectul acestei campanii promoționale, specificat
de Airly în Platformă.

3. Campania de promovare este organizată de Airly.
4. În cadrul campaniei promoționale, Airly, la discreția sa, va selecta participanții care vor avea

posibilitatea de a încheia un contract de împrumut cu titlu gratuit pentru utilizare și, pe baza
contractului de împrumut gratuit pentru utilizare, fiecare dintre participanții selectați de Airly va
primi un senzor pentru utilizare gratuită, pentru o perioadă de 6 luni de la data calibrării la
distanță a senzorului, în mod complet gratuit, fără transfer de proprietate asupra senzorului
către fiecare dintre participanții selectați de Airly.

5. Scopul acestei campanii de promovare este acela de a implica părinții, comunitatea și
consiliile locale, oferindu-le cunoștințe esențiale despre calitatea aerului pe care îl respiră
elevii și, mai ales, despre modul în care aceasta variază în funcție de momentul zilei.

6. Această campanie de promovare se aplică numai școlilor primare, gimnaziale, liceelor și
colegiilor publice și/sau private românești, înființate pe teritoriul României.

7. Participarea la campania de promovare este voluntară și gratuită.
8. Condiția necesară care permite înscrierea unei anumite școli în campania promoțională este

acceptarea de către Solicitant a acestor termeni și condiții și consimțământul de a primi
informații comerciale de la Airly la adresa de e-mail furnizată, în etapa de înregistrare a școlii.
Consimțământul de a primi informații comerciale de la Airly la adresa de e-mail indicată este
voluntar și poate fi retras în orice moment.

9. Fiecare dintre Solicitanți va primi de la Partenerul 1 un voucher de reducere pe care îl va
utiliza în aplicația mobilă a Partenerului 1 (aplicația Bolt) pentru cursele din toate orașele în
care se află Participanții.

10. Voucherul de reducere menționat la punctul 9 de mai sus va fi livrat Solicitantului de către
Airly la adresa de e-mail a Solicitantului furnizată de către acesta la înregistrarea în această
campanie.



11. Valoarea reducerii și perioada de valabilitate a acesteia sunt la discreția Partenerului 1.
Voucherul de reducere va fi furnizat solicitantului în termen de cel mult 2 luni de la depunerea
cererii de către solicitant.

12. În termen de 30 de zile de la încheierea contractului de împrumut gratuit pentru utilizare
(menționat la punctul 2 de mai sus), Airly și Partenerul 2 pot alege, la propria lor discreție,
Participantul (Participanții) (care a (au) încheiat contractul de împrumut gratuit pentru utilizare
menționat anterior) să primească purificatorul (purificatoarele) de aer Philips. Purificatorul
(purificatoarele) de aer menționat(e) mai sus va (vor) fi livrat(e) Participantului ales, direct de
către Partenerul 2 la adresa poștală a Participantului indicată de către Participant în contractul
de împrumut gratuit pentru utilizare, în termen de 60 de zile de la informarea Participantului
ales cu privire la aspectul în cauză prin intermediul numărului de telefon și/sau a adresei de
e-mail indicate de către Participant în formularul online pus la dispoziție de Airly în scopul
încheierii contractului de împrumut gratuit pentru utilizare.

§ 2 Temeiul juridic al campaniei de promovare
1. Temeiul juridic al acestei campanii de promovare îl constituie acești termeni și condiții, care

sunt, de asemenea, singurul document care specifică principiile detaliate ale acestei campanii
de promovare.

2. Pentru aspectele care nu sunt acoperite de acești termeni și condiții, se aplică prevederile
Condițiilor generale de serviciu.

§ 3 Perioada campaniei de promovare
1. Campania promoțională începe în ziua anunțului său și încetează în momentul în care este

anulată de Airly (perioada campaniei promoționale).
2. Airly își rezervă dreptul de a anula campania promoțională în orice moment, fără a oferi

motive și fără o notificare specială.
3. Campania promoțională se încheie la expirarea Perioadei campaniei promoționale.

§ 4 Depunerea cererii
1. Solicitarea participării școlii la această campanie de promovare se face doar prin intermediul

site-ului Airly (https://airly.org/ro/cu-airly-scolile-respira/).
2. Solicitantul trebuie să completeze formularul de înregistrare de pe site-ul Airly

(https://airly.org/ro/cu-airly-scolile-respira/) prin introducerea numelui școlii, a adresei școlii
(oraș, adresă, cod poștal), a adresei de e-mail a solicitantului, a numelui și prenumelui
solicitantului, acceptând acești termeni și condiții și consimțind să primească informații
comerciale de la Airly la adresa de e-mail indicată.

3. După înscrierea corectă a școlii în campania promoțională de către Solicitant, școala va
deveni Participantul care s-a înscris corect în campania promoțională. Airly poate contacta
școala pentru a informa școala cu privire la înscrierea acesteia în această campanie de
promovare și pentru a familiariza școala cu campania de promovare.

§ 5 Selectarea Participantului și
încheierea contractului de împrumut gratuit
pentru utilizare

1. Airly, la discreția sa, va selecta participanți dintre participanții înscriși corect, cărora li se va
oferi posibilitatea de a încheia un contract de împrumut gratuit pentru utilizare cu Airly pentru
o perioadă de 6 luni de utilizare a senzorului de la data calibrării la distanță a senzorului, fără
transfer de proprietate asupra senzorului către fiecare dintre participanții selectați de Airly.
Încheierea contractului de împrumut gratuit pentru utilizare de către participantul selectat de
Airly este condiția necesară pentru a primi senzorul pentru o perioadă de utilizare de 6 luni de
la data calibrării la distanță a senzorului.

2. Fiecare dintre participanții selectați de Airly va fi informat prin e-mail cu privire la decizia Airly.
3. Condiția necesară care permite Participantului selectat de Airly să încheie contractul de

împrumut gratuit pentru utilizare este consimțământul Participantului selectat de a primi
informații comerciale de la Airly la adresa de e-mail indicată. Consimțământul de a primi
informații comerciale de la Airly este voluntar și poate fi retras în orice moment.

4. Airly și fiecare dintre participanții selectați de Airly vor încheia contractul de împrumut gratuit
pentru utilizare
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și Participantul selectat de către Airly își va da consimțământul pentru a primi informații
comerciale de la Airly printr-un formular special trimis Participantului selectat prin e-mail, prin
marcarea căsuțelor de control corespunzătoare. În cazul în care participantul selectat refuză
să încheie contractul de împrumut gratuit pentru utilizare, Airly nu va livra senzorul
participantului selectat, iar acest refuz va însemna renunțarea participantului selectat la
primirea senzorului.

5. După încheierea contractului de împrumut gratuit pentru utilizare, Airly livrează senzorul
participantului selectat într-o perioadă de timp rezonabilă cuprinsă între 14 și 30 de zile de la
data încheierii contractului de împrumut gratuit pentru utilizare. În cazuri excepționale, data de
livrare poate fi prelungită cu încă 30 de zile, lucru despre care Airly va informa Participantul
selectat prin e-mail.

6. Pe durata contractului de împrumut gratuit pentru utilizare, Airly va lua măsuri pentru a găsi un
sponsor care să mențină senzorul activ după perioada de 6 luni menționată la punctul 1 de
mai sus. Airly nu garantează că Airly va găsi acest sponsor.

7. În cadrul contractului de împrumut gratuit pentru utilizare, Airly se va angaja să livreze
senzorul fiecăruia dintre participanții selectați de Airly, să instaleze senzorul la momentul și în
locul ales de participantul selectat numai la cererea acestuia, să calibreze senzorul de la
distanță și să îndepărteze senzorul după o perioadă de 6 luni de utilizare a senzorului de la
data calibrării la distanță a senzorului numai la cererea participantului selectat, în cazul în
care nu se găsește niciun sponsor care să întrețină senzorul în schimbul unei taxe lunare.

8. Airly se angajează să acopere toate costurile legate de livrarea senzorului către participantul
selectat, inclusiv eventualele taxe vamale.

9. Prevederile din Termenii și condițiile de utilizare a Serviciului de citire a datelor (Termenii și
condițiile de utilizare a Serviciului de citire a datelor sunt disponibile pe Platformă:
https://airly.org/en/terms-conditions/) se aplică în mod corespunzător contractului de împrumut
gratuit pentru utilizare încheiat între Airly și participantul selectat. Participantul selectat va
accepta prevederile Termenilor de utilizare a serviciului de citire a datelor. În conformitate cu
Termenii de utilizare a Serviciului de citire a datelor, în special:

a) Airly va oferi posibilitatea de a utiliza serviciul pentru senzor pe toată durata perioadei
de utilizare a senzorului indicată în contractul de împrumut gratuit pentru utilizare,
care este de 6 luni de la data calibrării la distanță a senzorului;

b) serviciul este gratuit;
c) Airly va calibra senzorul de la distanță, va conecta senzorul la hartă și va menține

afișarea senzorului pe hartă;
d) Airly este singurul proprietar al datelor colectate de la senzor;
e) Airly este singura entitate îndreptățită să dispună de prezentarea grafică a senzorului

pe hartă, inclusiv, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, leasing, marcarea cu orice
cuvânt sau simbol grafic sau orice altă acțiune privind prezentarea grafică menționată
a senzorului. Drepturile menționate mai sus nu sunt legate de nicio obligație a Airly
față de participantul selectat de a furniza beneficii (în special orice obligații de plată);

f) participantul selectat trebuie să asigure sursa de alimentare a senzorului, situată la
maximum 3 metri de locația senzorului și să o întrețină în permanență, pe cheltuiala
Împrumutatului, pe durata contractului de împrumut gratuit pentru utilizare;

g) participantul selectat trebuie să pună la dispoziție un loc exterior (situat în aer liber)
pentru a instala senzorul la o înălțime cuprinsă între 1,5 și 8 metri.

§ 6 Dispoziții finale
1. Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 01.10.2021.
2. Campania de promovare nu este un joc de noroc, loterie de cadouri, pariuri reciproce, loterie

promoțională al cărei rezultat depinde de hazard și nici o altă formă prevăzută de Legea
poloneză privind jocurile de noroc din 19 noiembrie 2009.

3. Airly își rezervă dreptul de a încheia campania promoțională în orice moment în timpul
perioadei de campanie promoțională, fără a oferi un motiv.


