București, 27/01/2020

“Termeni și condiții”
pentru campania de strângere de fonduri “#RomaniaRespira – Vrem aer Curat”

1.Acest regulament, denumit în continuare „Termeni și condiții” este împărtășit cu toți participanții la campania
de donare „#Romania Respira” în mod gratuit pe site-ul http://romaniarespira.ro/regulament și determină regulile
generale ale participării la inițiativa de strângere de fonduri numită „Romania Respira – Vrem aer Curat” pe siteurile http://romaniarespira/.ro și https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Romania-Respira---Vremaer-curat organizate de Airly Sp Z.o.o cu sediul în ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, Polonia, înregistrată la
Registrul Comerțului aparținând de Tribunalul Orașului (Sąd Rejonowy) pentru regiunea Kraków-Śródmieście din
Krakow, Polonia - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000639797, NIP 676-251-4290, REGON 365524039 – denumit în continuare Organizator și partenerii campaniei – ANSA Group, Gal Berceni
Mama Natura și Promo Agency.
2. Strângerea de fonduri se va desfășura exclusiv online, iar suma astfel strânsă va fi alocată instalării de senzori
doar pe teritoriul României.
3. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu 16.01.2020, ora 12:00 (ora României).
4. Doar persoanele fizice care au dreptul legal sau persoanele care nu au dreptul legal, dar care beneficiază de
consimțământul tutorelui, firmele care operează pe teritoriul României, precum și organizații legale și nonguvernamentale pot lua parte la campania de strângere de fonduri.
5. Strângerea de fonduri se va desfășura pe website-urile:
A) www.romaniarespira.ro
B) https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Romania-Respira---Vrem-aer-curat
6. Campania de strângere de fonduri va desfășura între 16.01.2020 (12:00, ora României) și 31.03.2020 (23:59,
ora României).
7. Scopul prezentei campanii este de a strange bani pentru o rețea de senzori ce vor fi amplasați în toate cele 41 de
județe ale României și în orașul București.
8. O persoană fizică sau o instituție/firmă poate lua parte la campania de donare de fonduri astfel:
Opțiunea 1) Donare – plata a oricărei sume pentru instalarea de senzori în locația indicată pe pagina de donații,
suma minima fiind de 10 LEI (circa 2,1 EURO, conform cursului din 16.01.2020). În urma colectării întregii sume
pentru instalarea senzorului în locația indicată, Organizatorul este obligat să furnizeze și instaleze senzorul în
locația indicată și să facă publice datele măsurărilor în mod gratuit pe site-ul map.airly.eu și în aplicația pentru
smartphone Airly Mobile Application.
Opțiunea 2) Achiziția senzorului PM – achiziția senzorului pentru suma de 360 EURO (€) (circa 1,718 LEI,
conform cursului din 16.01.2020), pentru locația indicată de Participant. Participantul este obligat să:
•
•

Asigure accesul permanent la electricitate în locația destinată instalării senzorului,
Instaleze senzorul (conform manualului de instalare Airly, furnizat prin e-mail participantului),

AIRLY SP. Z O.O.

ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków
airly.eu | contact@airly.eu
REGON: 365524039 | NIP: 6762514290 | KRS 0000639797

•
•

Partajeze public și în mod gratuit datele colectate de senzor, conform regulamentului Licenței Airly,
disponibil pe site-ul map.airly.eu sau în aplicația de smartphone Airly Mobile Application,
Philips România, în rolul de Partener al campaniei, va oferi un al doilea senzor identic, care va fi instalat
în locația indicată de participant în aceleași condiții.

Opțiunea 3) Achiziția unui senzor PM + Gaz – achiziția unui senzor în valoare de 1,360 EURO (6,491 LEI,
conform cursului din 16.01.2020), pentru locația indicată de Participant. Participantul este obligat să:
•
•
•

Asigure accesul permanent la electricitate în locația destinată instalării senzorului,
Instaleze senzorul (conform manualului de instalare Airly, furnizat prin e-mail participantului),
Partajeze public și în mod gratuit datele colectate de sensor, conform regulamentului Licenței Airly,
disponibile pe site-ul map.airly.eu sau în aplicația de smartphone Airly.

Pentru oricare dintre opțiunile menționate mai sus, senzorii vor fi livrați cu costurile de mentenanță incluse, care
acoperă transferul și calibrarea datelor. Airly deține drepturile pentru toate datele colectate de senzori în cadrul
campaniei #RomaniaRespira.
Pe harta map.airly.eu senzorii instalați în România în cadrul campaniei #RomaniaRespira vor fi expuși cu logoul Airly sau optional cu cel al partenerilor.
10. Plățile pot fi făcute doar prin intermediul website-ului Bursa Binelui (bursabinelui.ro) sau pe pagina de plată a
website-ului https://www.romaniarespira.ro/.
11. Phillips România va instala un al doilea senzor PM în locația indicată pentru fiecare participant care decide să
achiziționeze individual minimum un senzor. Philips România va instala un număr maxim de 15 senzori PM. În
urma acoperirii totalului de 15 senzori, Philips România va decide numărul de senzori extra care vor fi instalați.
12. Participanții la prezenta campanie care vor alege opțiunile 1, 2 sau 3, pri care vor face o donație sau vor
achiziționa în mod individual cel puțin un senzor, pot utiliza un voucher cadou sponsorizat de Philips pentru
Purificatoare de Aer Philips valabile in magazine:
https://www.philips.ro/c-m-ho/purificatoare-si-umidificatoare-de-aer/purificatoare-deaer?origin=10_ro_ro_airq12020_text_crowdfunding_air_purifiers_topicpage
Codul aferent numărului voucher-ului individual va fi trimis prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de
cumpărător.
13. Voucher-ele Phillips România nu pot fi schimbate pentru niciun alt produs sau pentru o sumă de bani.
14. Perioada de donare se va încheia pe 31 martie 2020 (23:59, ora României).
15. În cazul în care vor fi colectate sumele suficiente, organizatorul campaniei Airly va preda și instala senzorii în
locațiile selectate în maximum 30 de zile.
16. În cazul în care sumele nu vor fi acoperite în totalitate, Airly va instala câți senzori acoperă sumele obținute în
campania de donare.
17. În cazul în care sumele colectate sunt insuficiente pentru a acoperi un echipament (senzor de monitorizare a
calității aerului) în locațiile selectate, fondurile colectate vor fi transferate pentru a finanța achiziția de senzori în
locațiile în care fondurile colectate au suma cea mai mare.
18. Indiferent de rezultatul final al licitației sumele plătite nu pot fi returnare, iar acestea vor fi folosite pentru
instalarea unui număr maxim de senzori.
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19. Participanții pot depune sesizări prin trimiterea unui e-mail la adresa comenzi@romaniarespira.ro. Sesizările
trebuie să includă mențiunea „România Respiră” și o descriere a situației care constituie baza sesizării, detalii de
contact care să permită trimiterea unui răspuns și identificarea persoanei care trimite. Sesizarea va fi procesată de
Airly în 15 zile lucrătoare de la primirea ei. În cazul în care descrierea situației nu acoperă toate detaliile necesare
procesării, Airly poate cere clarificări asupra acesteia, iar perioada de procesare începe de la ziua obținerii tuturor
informațiilor esențiale. Lipsa unui răspuns din partea Airly în decurs de 30 de zile poate fi considerată a fi subiectul
unei plângeri.
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