REGULAMENT

„-50% la toată gama de confecții, lenjerie intimă, accesorii și ȋncalțăminte, sub forma
unui cupon de cumpărături!”
Perioada campaniei: 30.03.2017 -19.04.2017

Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania „-50% la toată gama de confecții, lenjerie intimă, accesorii și ȋncalțăminte,
sub forma unui cupon de cumpărături!”

(denumita în cele ce urmează si "Campania") este

organizată de CARREFOUR ROMANIA SA cu sediul în Strada Gara Herăstrău, Nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/7766/2007, avand CUI RO11588780, denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Campania se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este
obligatoriu pentru toti participantii. Prin simpla participare la aceasta campanie, participantii declara ca
accepta si se conformeaza tuturor prevederilor prezentului regulament.
Art. 1.3. Pe parcursul desfasurarii campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după aducerea acestora la
cunostinta persoanelor interesate (aducerea la cunostinta se va realiza prin asigurarea posibilitatii
persoanelor interesate de a consulta documentul cuprinzand respectivele modificari la Departamentul
Relatii Clienti din cadrul Magazinelor Participante, precum si pe pagina oficiala de internet a
Organizatorului).

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea „-50% la toată gama de confecții, lenjerie
intimă, accesorii și ȋncalțăminte, sub forma unui cupon de cumpărături!”
Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară în Romania, în 30.03.2017 -19.04.2017
, în magazinele Carrefour Hypermarket mai jos mentionate (denumite in continuare „Magazinele
Participante”).
- CARREFOUR MILITARI, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Militari din Comuna Chiajna,
Autostrada Bucureşti - Piteşti, km.11,4, Judeţul Ilfov
- CARREFOUR ORHIDEEA, situat în cadrul Centrului Comercial ORHIDEEA din Bucureşti, sector 6,
Splaiul Independenţei nr.210-210B
- CARREFOUR COLENTINA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Colentina, din Bucureşti,
Şoseaua Colentina nr.426-426A, sector 2
- CARREFOUR BRAŞOV, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Braşov, din localitatea
Braşov, Calea Bucureşti nr.107, Jud.Braşov
- CARREFOUR PLOIEŞTI, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Ploieşti din comuna Blejoi,
Jud.Prahova, DN1B, km. 6,
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- CARREFOUR BǍNEASA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Feeria, din Bucureşti,
Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr.44A, sector 1
- CARREFOUR CONSTANŢA, situat în cadrul Centrului Comercial TOM din Constanta, Bdul Tomis
nr.391, Judeţul Constanţa
- CARREFOUR IAŞI FELICIA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Felicia din Municipiul
Iaşi, Str. Bucium, Nr. 36, Baza 3, Judeţul Iaşi
- CARREFOUR BRǍILA 1, situat în cadrul Centrului Comercial European Retail Park Brăila din
Municipiul Brăila, DN 21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, Judeţul Brăila
- CARREFOUR SUCEAVA, situat în cadrul Centrului Comercial Shopping City Suceava din
Municipiul Suceava, Calea Unirii, Nr. 27/27 bis, Judeţul Suceava
- CARREFOUR PITEŞTI situat în cadrul Centrului Comercial Jupiter Piteşti din Comuna Bradu, DN
65B km 6+0.72, Judeţul Argeş
- CARREFOUR FOCŞANI situat în cadrul Centrului Comercial European Retail Park Focsani din
Focşani,Calea Moldovei, nr. 32, Jud. VRANCEA
- CARREFOUR IAŞI ERA situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park, din municipiul Iaşi,
Calea Păcurari, nr. 121, Jud. IAŞI
- CARREFOUR SIBIU situat în cadrul Centrului Shopping City Sibiu din comuna Şelimbăr, Şoseaua
Sibiului, nr.5, DN1, km 306, Jud. SIBIU
- CARREFOUR ORADEA ERA situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park din municipiul
Oradea, Calea Aradului, nr. 62, Jud. Bihor
- CARREFOUR BERCENI situat în cadrul Centrului Comercial Grand Arena din Bdul Metalurgiei, nr.
12-18, sector 4
- CARREFOUR DROBETA situat în cadrul Centrului Comercial Severin Shopping Center din
municipiul Drobeta Turnul Severin, Bdul Aluniş, zona aeroport, Jud. Mehedinţi
- CARREFOUR COLOSSEUM situat în cadrul Centrului Comercial Colosseum din Bucuresti,
Sos.Chitilei, nr 284.
- CARREFOUR BOTOSANI situat orasul Botosani, Blvd. Mihai Eminescu nr.2
- CARREFOUR BUZAU situat in orasul Buzau, bulevardul Unirii, nr 232
- CARREFOUR Galati –situat in orasul Galati, bulevardul George Cosbuc,nr 251
- CARREFOUR VULCAN situat in cadrul Centrului Comercial Vulcan Velus Center, Str. Mihail
Sebastian nr. 88, sector 5 Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket;
- CARREFOUR TARGU JIU situat in cadrul Centrului Comercial Shopping City Targul Jiu, Str.
Termocentralei, nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui
hipermarket.
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- CARREFOUR MEGA MALL situat in cadrul Centrului Comercial Mega Mall, Bd. Pierre de
Coubertin, nr. 3-5, Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket.
- CARREFOUR Timisoara situat in cadrul Centrului Comercial Timisoara, Calea Sagului, nr. 100,
Timisoara, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket.
- CARREFOUR Vitantis situat in cadrul Centrul Comercial Vitantis din orasul Bucuresti Soseaua
Vitan - Barzesti nr. 7A, sector 4.
-CARREFOUR PARK LAKE situat in cadrum centrului Comercial Park Lake din orasul Bucuresti Str.
Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3
-CARREFOUR VERANDA situat in cadrul centrului Comercial Veranda din orasul Bucuresti Str.
Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2
- CARREFOUR PIATRA NEAMT situat in cadrul centrului Comercial Shopping City din orasul Piatra
Neamt, Bd-ul Decebal , nr 79, Piatra Neamt, Jud Neamt

Articolul 3. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale. Condiţiile de participare
Art. 3.1. Fiecare Participant la Campanie care va indeplini in mod cumulativ conditiile indicate la
punctele 1) si 2) de mai jos, va primi (un) cupon de cumpărături cu o valoare nominală emis de
CARREFOUR ROMANIA S.A.
Conditiile care trebuie indeplinite in mod cumulativ de catre un client pentru a putea participa la
prezenta campanie sunt urmatoarele:
1) clientul este o persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani;
2) clientul va achizitiona din Magazinele Participante cel putin un produs din departamentul
Textile, cu excepţia articolelor din raioanele puericultură, textile casă, șosete și dresuri care nu
participă la această campanie promoţională

Pentru evitarea oricarui dubiu, nu pot participa la prezenta campanie promotionala şi nu vor putea
primi premii:


persoanele juridice, indiferent de natura acestora;



persoanele fizice autorizate (PFA);



persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.

Art. 3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea Participantilor
care incalca conditiile de organizare a campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat
o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se intelege: orice acţiune sau inacţiune a
Participantului care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a
celor asumate prin participarea la campanie, cu intentia de a produce fie Organizatorului si
magazinelor participante sau fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos
necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau actiunea/ inactiunea Participantului care are
drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.
Articolul 4. Acordarea cuponului de cumparaturi


pentru a intra ĩn posesia cuponului de cumpărături, clientul are urmatoarele obligatii:
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sa achizitioneze din Magazinele Participante cel putin un produs din departamentul Textile,
cu excepţia articolelor din raioanele puericultură, textile casă, șosete și dresuri care nu
participă la această campanie promoţională



Cu un bon fiscal, clientul poate participa o singura data la prezenta campanie promotionala.
Prin urmare, fiecare bon fiscal pe baza caruia clientul a primit cuponul de cumparaturi acordat
va fi semnat de reprezentantul Organizatorului, astfel incat acesta sa nu poata fi folosit a
doua oara.



Clientul nu are dreptul să solicite contravaloarea in bani a cuponului de cumparaturi.
Cupoanele de cumpărături vor putea fi folosite doar in perioada 20.04.2017-02.05.2017
pentru achizitionarea din Magazinele Participante de produse din departamentul Textile.



Clientul va primi cuponul de cumpărături la casa de marcat, in momentul achitarii produsului,
acesta va fi emis automat de casa de marcat.

În cazul în care clientul opteaza sa returneze Organizatorului produsul nou achiziţionat si indicat pe
bonul fiscal în baza căruia a primit cuponul de cumparaturi, clientul este obligat să returneze
Organizatorului şi cuponul primit, acesta fiind anulat din oficiu .

Articolul 5. Informarea participantilor conform Legii nr. 677/2001
5.1. Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi
consultat gratuit la Departamentul Relaţii Clienţi din cadrul Magazinelor Participante.
5.2. Participarea la prezenta campanie promotionala implică obligativitatea respectării prevederilor
prezentului Regulament.
Articolul 6 Taxe si impozite
Art.6.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform
prevederilor legale in vigoare.
Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei.
Articolul 7 Forţă majoră. Caz fortuit
Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi
nici împiedicat de către Organizator, inclusiv dar fara a se limita la, imposibilitatea Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este
obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.
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Articolul 8. Litigii
Art. 8.1. Orice reclamatie având ca obiect "Campania" poate fi adresata in scris la adresa sediului
social al Organizatorului specificata in acest Regulament in termen de maximum 7 zile calendaristice
de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 8.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala
se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale
Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe campania promotionala oricand pe parcursul
desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare
corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).
Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale
Art.10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit (pe toata perioada de
desfasurare a Campaniei) pe pagina oficiala de internet a Organizatorului la adresa www.carrefour.ro,
precum si in Magazinele Participante, la Departamentul Relatii Clienti.
Art. 10.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea
integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament
în ceea ce priveşte Campania.

CARREFOUR ROMANIA S.A.
Prin reprezentant,
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