REGULAMENT
“Protejează mediul și economisești!”
Perioada campaniei: 04.05.2017-31.05.2017

Articolul 1. Organizatorul campaniei.
Art. 1.1. Campania “Protejează mediul și economisești!” (denumită în cele ce urmează "Campania")
este organizată de CARREFOUR ROMANIA S.A. 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, având CUI RO11588780, denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament, obligatoriu
pentru toți participanții. Prin simpla participare la această Campanie, participanții declară că acceptă
și se conformează tuturor prevederilor prezentului regulament.
Art. 1.3. Pe parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica
prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după aducerea acestora la cunoștința
persoanelor interesate. Aducerea la cunoștința publicului se va realiza prin asigurarea posibilității
persoanelor interesate de a consulta documentul cuprinzând respectivele modificări la
Departamentul Relații Clienți din cadrul Magazinelor Participante, precum și pe pagina oficială de
internet a Organizatorului.
Art. 1.4. Prezentul regulament nu anulează și nu limitează drepturile cumpărătorilor și/sau
obligațiile Organizatorului, astfel cum acestea sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (în special, dar fără a se limita la,
prevederile Art. 11 din Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice). Prin urmare, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice sunt aplicate în continuare în mod complet de catre Organizator
(inclusiv pe perioada prezentei campanii promoționale), cumpărătorii având dreptul să beneficieze
de prevederile respectivei ordonanțe de urgentă.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art. 2.1. Campania poartă denumirea ”Protejează mediul și economisești!”.
Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, în perioada 04.05.2017 - 31.05.2017, în cadrul
magazinelor Carrefour Hypermarket mai jos enumerate (denumite în 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, Județul Braşov;
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- CARREFOUR PLOIEŞTI, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Ploieşti din comuna Blejoi,
JudețulPrahova, DN1B, km. 6;
- 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 Constanța, 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 Focșani din
Focşani, Calea Moldovei, nr. 32, Județul Vrancea;
- CARREFOUR IAŞI ERA, situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park, din municipiul Iaşi,
Calea Păcurari, nr. 121, Județul IașiI;
- CARREFOUR SIBIU, situat în cadrul Centrului Shopping City Sibiu din comuna Şelimbăr, Şoseaua
Sibiului, nr. 5, DN1, km 306, Județul Sibiu;
- CARREFOUR ORADEA ERA, situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park din municipiul
Oradea, Calea Aradului, nr. 62, Județul 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, Județul Mehedinţi;
- CARREFOUR COLOSSEUM, situat în cadrul Centrului Comercial Colosseum din București, Șos.
Chitilei, nr. 284.
- CARREFOUR BOTOȘANI, situat în orașul Botoșani, Blvd. Mihai Eminescu nr. 2, Județul Botoșani;
- CARREFOUR BUZĂU, situat în orașul Buzău, bulevardul Unirii, nr. 232, Județul Buzău;
- CARREFOUR GALAȚI,i situat în orașul Galați, bulevardul George Coșbuc, nr. 251, Județul Galați;
- CARREFOUR VULCAN, situat în cadrul Centrului Comercial Vulcan Velus Center, Str. Mihail
Sebastian nr. 88, sector 5 Bucuresti, zilnic, pe toată durata de funcționare a acestui hipermarket;
- CARREFOUR TÂRGU JIU, situat în cadrul Centrului Comercial Shopping City Târgul Jiu, Str.
Termocentralei, nr. 10, Târgu Jiu, Județul Gorj, zilnic, pe toată durata de funcționare a acestui
hipermarket.
- CARREFOUR MEGA MALL, situat în cadrul Centrului Comercial Mega Mall, Bd. Pierre de Coubertin,
nr. 3-5, București, zilnic, pe toata durata de funcționare a acestui hipermarket.
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- CARREFOUR Timișoara, situat în cadrul Centrului Comercial Timișoara, Calea Sagului, nr. 100,
Timișoara, județul Țimiș, zilnic, pe toată durata de funcționare a acestui hipermarket.
- CARREFOUR VITANTIS, situat în cadrul Centrul Comercial Vitantis din orașul București, Șoseaua
Vitan - Bârzești nr. 7A, sector 4.
- CARREFOUR PARK LAKE, situat în cadrul Centrul Comercial Park Lake din orașul București, Str. Liviu
Rebreanu nr. 4, sector 3.
- CARREFOUR OBOR, situat în cadrul Centrul Comercial Veranda Obor din orașul București, Str. Ziduri
Moși, nr. 23, sector 2.
- CARREFOUR Piatra Neamt situat în cadrul Centrul Comercial Piatra Neamt Shopping City din orașul
Piatra Neamț, Bd-ul Decebal, nr. 79.

Articolul 3. Modul de desfăşurare a Campaniei. Condiţiile de participare.
Art. 3.1. Fiecare Participant la Campanie care va îndeplini în mod cumulativ condițiile indicate la
punctele 1), 2) și 3) de mai jos, va primi un cupon in valoare de 30% din valoarea produsului nou
achizitionat, ce va putea fi folosit in Magazinele Participante pentru achizitii din toate raioanele, cu
exceptia celor de bauturi alcoolice si tutun.
Condițiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către un client pentru a putea participa la
prezenta Campanie sunt următoarele:
1) clientul este o persoană fizică, cu vârsta de peste 18 ani;
2) clientul va preda către Organizator, în perioada prezentei Campanii, cel puțin unul dintre
următoarele deşeuri de echipamente electrice şi electronice: aspirator, fier de calcat, statie
de calcat, mixere, blendere, roboti de bucatarie(indiferent de model, stare și marcă, dar cu
condiția ca produsul să fie complet). Predarea de către client către Organizator a deşeurilor
de echipamente electrice şi electronice indicate mai sus se efectuează fie la Magazinul
Participant, fie la adresa la care clientul a solicitat să îi fie livrat produsul nou achiziționat de
la Organizator, potrivit punctului 3) al prezentului Art. 3.1).
3) clientul va achiziționa din Magazinele Participante cel putin unul dintre produsele
electrocasnice menționate mai jos:
Cod
articol

Denumire articol

41501915 ASPIRATOR F SAC BKS5422D BEKO
41001376 ASP. SAC DD7274-3 DIRT DEVIL
41501914 ASPIRATOR SAC BKS1430C BEKO
41502160 ASPIRATOR VERT K368 KING
41001375 ASP. F SAC DD2324-7/3 DIRT D
41501792 ASPIRATOR F SAC RCC220R DAEWOO
41502640 MOP CU ABURI DDS04R01 DIRTD
41502636 ASPIRATOR F.SAC DD2620-2 DIRTD
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41501950 ASPIR.SAC BVC50BA-16 BLUESKY
41502143 ASPIRATOR F SAC RCC-164 DAEWOO
41502144 ASPIRATOR SAC RC-L384BR DAEWOO
41502145 ASPIRATOR SAC RC-224L DAEWOO
41501831 ASPIRATOR F.SAC P226E KING
41502124 ASP FILTR APA RCW-401/2 DAEWOO
41501386 ASPIRATOR SAC 54F5V3R SAMSUNG
41502442 ASP. ROBOT M607 DIRT DEVIL
41502102 ASPIRATOR AQUATECH R144 ROHNSO
41001374 ASP. VERT. DD698-1 DIRT DEVIL
41502683 ASPIR.SAC KVC21BA-17 KLINDO
41502344 ASPIRATOR VERT M695 DIRT.DEVIL
41502633 ASP.CU SPALARE R125 ROHNSON
41502692 ASPIRATOR F.SAC BVC16BL-17CRF
41502188 ASP. F SAC DD2324-2 DIRT DEVIL
41502604 ASP. F SAC HVC-V800PP HEINNER
41502464 ASPIRATOR SAC RO2323EA ROWENTA
41502465 ASPIR. VERT. RH8813WH ROWENTA
41502472 ASP. SAC ZPFCLASSIC ELECTROLUX
41502000 ASPIRATOR SAC FC8373/09 PHIL
41501381 ASPIR.F.SAC 15SVNDCRD SAMSUNG
41501507 ASPIRATOR BGL2B/2UB1108 BOSCH
41501349 ASPIRATOR VERT.ZS220B ELECTROL
41501550 ASP.SAC BGL2UC110/2C110 BOSCH
41502627 ASPIR. SAC HVC-MBL1400 HEINNE
41502003 ASPIR SAC FC8664/91/8592/91 PHILIPS
41502603 ASPIR. SAC HVC-V700BK HEINNER
41501964 ASPIRATOR SAC R119 ROHNSON
41502310 ASP. ROBOT SVC7020VT SENCOR
41502664 Aspirator vertical Dirt Devil, DD699-1
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41501703 ASPIR.FILTRARE APA STUDIO CASA
41501401 ASPIR.VERT FC6162/02 PHILIPS
41502156 ASPIRATOR+MOP SSNV1400 HOOVER
41502635 ASP.SPALARE&FILTRARE ZELMER
41502282 ASP. F SAC DD2225-0 DIRT DEVI
41502616 ASPIRATOR SPALARE S8 NILCO
41502151 AP SPALAT COVOR CJ930T HOOVER

Pentru evitarea oricarui dubiu, nu pot participa la prezenta Campanie şi nu vor beneficia de reduceri:


persoanele juridice, indiferent de natura acestora;



persoanele fizice autorizate (PFA);



persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.

Art. 3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu onora solicitările venite din partea Participanților
care încalcă condițiile de organizare a Campaniei printr-un act de rea-credință care poate fi
considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz. Prin fraudă se întelege: orice acţiune sau
inacţiune a Participantului care constituie o încalcare sau o tentativă de încalcare a obligațiilor sale
legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu intenția de a produce fie
Organizatorului și magazinelor participante, fie unui terț, un prejudiciu de orice natură sau de a
obține un folos necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană sau acțiunea/ inacțiunea
Participantului care are drept consecință producerea unui asemenea prejudiciu sau obținerea unui
asemenea avantaj.

Articolul 4. Acordarea cuponului.
Pentru a beneficia de cuponul în valoare de 30% , clientul are următoarele obligații:


să achiziționeze din Magazinele Participante unul dintre produsele electrocasnice
menționate la Art. 3.1 punctul 3) de mai sus;



să predea Organizatorului (fie la Magazinul Participant, fie la adresa la care clientul a
solicitat să îi fie livrat produsul nou achiziționat de la Organizator, potrivit punctului 3) al Art.
3.1 de mai sus) cel puțin unul dintre următoarele deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (aspirator, fier de calcat, statie de calcat, mixere, blendere, roboti de bucatarie),
cu respectarea prevederilor Art. 3.1 punctul 2) de mai sus. Predarea deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice de la client la Organizator se va realiza în baza unui
proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părți.



să prezinte Organizatorului documentul de identitate (BI/CI);

Cu un cuponde reducere , clientul poate participa o singură dată la prezenta Campanie.
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Clientul va primi cuponul în momentul achitării produsului, urmând ca apoi într-un tabel, având
forma
de
mai
jos,
să
fie
inserate
următoarele
informații:
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nr. crt

nume si prenume client

nr. bon fiscal

valoare bon
fiscal

produs/e
achizitionat/e

semnatura
clientului

1.

Consimțămant
privind
prelucrarea
datelor pentru
scop de
marketing
DA [ ]

________________

Notă: Prin
semnarea acestui
formular confirm că
mi s-au adus la
cunoștință
condițiile în care
Carrefour România
S.A. prelucrează
datele cu caracter
personal din Nota
de Informare de
mai jos.
2.

Prin bifarea
căsuței de mai
sus, vă
exprimați
consimțământul
cu privire la
prelucrarea
datelor de către
Carrefour
România S.A. în
scop de
marketing, în
condițiile
prevăzute de
Regulament.

DA [ ]
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semnatura
reprezentantului
organizatorului

nr. crt

nume si prenume client

nr. bon fiscal

valoare bon
fiscal

produs/e
achizitionat/e

semnatura
clientului

_______________

Notă: Prin
semnarea acestui
formular confirm că
mi s-au adus la
cunoștință
condițiile în care
Carrefour România
S.A. prelucrează
datele cu caracter
personal din Nota
de Informare de
mai jos.
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Consimțămant
privind
prelucrarea
datelor pentru
scop de
marketing

Prin bifarea
căsuței de mai
sus, vă
exprimați
consimțământul
cu privire la
prelucrarea
datelor de către
Carrefour
România S.A. în
scop de
marketing, în
condițiile
prevăzute de
Regulament.

semnatura
reprezentantului
organizatorului

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal (anexă la tabelul de mai sus):
Carrefour Romậnia SA, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 5183,
prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea acestui
formular în scopul acordării reducerilor în cadrul campaniei. Prin completarea câmpurilor relevante
din tabel, vă exprimați acordul explicit pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării cupoanelor
de către Carrefour Romậnia SA. Refuzul de a furniza datele menționate în tabel determină
imposibilitatea participării în cadrul campaniei.
Carrefour România S.A va prelucra datele cu caracter personal din tabel în scopuri de reclamă,
publicitate si marketing în cazul în care bifați căsuța „DA” din căsuța din tabelul de mai sus. Aceste
date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră şi vor putea fi dezvăluite către entităţi
afiliate sau către terţi (societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi bancare, furnizori de bunuri şi
servicii). Furnizarea datelor în scop de marketing este facultativă.
Conform legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces gratuit la datele cu
caracter personal prelucrate de Carrefour România S.A., de intervenţie asupra respectivelor date
(putând, după caz, solicita a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror
prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, b)
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, c)
notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit.
a) sau b) de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat), de dreptul de a vă adresa justiţiei,
precum şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, vă este recunoscut dreptul de
a va opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, ca
datele care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii
legale contrare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va opune în orice moment, in mod
gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care va vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct,
în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Pentru
exercitarea acestor drepturi, adresaţi o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email:
office_romania@carrefour.com sau la sediul din Bucureşti, strada Gara Herastrau nr. 4C, Green Court
Bucharest, Cladirea B, etajele 4-7, sector 2.

Tabelul indicat mai sus va fi depozitat la Departamentul Relaţii Clienţi din cadrul Magazinelor
Participante.

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 implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
Regulament.
5.3.Organizatorul, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale
fiecărui participant , în scopul acordării reducerilor), precum și în scop de reclamă, publicitate și
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marketing în cazul în care respectivul participant și-a exprimat consimțământul prin bifarea căsuței
„DA” în căsuța din tabelul care este depozitat la Departamentul Relaţii Clienţi din cadrul Magazinelor
Participante (astfel cum acest tabel este descris la Art. 4 din prezentul Regulament), această
prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la
numărul 5183.
5.5. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele
cu caracter personal prelucrate de catre Organizator.
5.6. Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal
prelucrate de Organizator, putând, după caz, solicita a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau
ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor
incomplete sau inexacte, b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă Legii nr. 677/2001, c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei
operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b) de mai sus, dacă această notificare nu se dovedeşte
imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
5.7. Totodată, participantilor le este recunoscut dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară a participantilor, ca datele care ii vizează să facă
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
5.8 De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio
justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele
operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
5.9 În vederea exercitării drepturilor menţionate in Art. 5.1 – 5.8 de mai sus, participanţii vor inainta
o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată CARREFOUR ROMÂNIA S.A pe care o vor transmite la (i)
sediul Carrefour România S.A. situat in Bucuresti, Sector 2, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court
Bucharest, Cladirea B, etajele 4-7, în atenţia Departamentului de Marketing sau la (ii) adresa de email office_romania@carrefour.com.

Articolul 6. Logistica.
Art. 6.1 Organizatorul asigură (a) administarea parcului de deșeuri; (b) formula completă pentru
preluare DEEE; (c) gestionarea documentelor;

Articolul 7. Limitarea Răspunderii.
Art. 7.1. Organizatorul presupune ca fiecare Participant deține în proprietate cu titlu legal
echipamentul electric/electronic pe care îl preda către Organizator (fie că predarea se efectuează la
Magazinul Participant, fie că respectiva predare se efectuează la adresa la care clientul a solicitat să îi
fie livrat produsul nou achizitionat de la Organizator potrivit punctului 3) al Art. 3.1 de mai sus).
Organizatorul nu are obligația de a verifica și de a certifica dreptul Participantului asupra
echipamentului electric /electronic predat în cadrul Campaniei, întreaga responsabilitate în acest
sens aparținând Participantului.

Articolul 8. Taxe și impozite.
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Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare,
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 8.2. Prezenta Campanie se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit.
Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice 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 fără a se limita la, imposibilitatea Organizatorului,
din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.
Art. 9.2. 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.

Articolul 10. Litigii.
Art. 10.1. Orice reclamație cu privire la Campanie poate fi adresată în scris la adresa sediului social al
Organizatorului specificată în acest Regulament în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 10.2. Eventualele neîntelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Articolul 11. Întreruperea Campaniei.
Art. 11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania oricând pe parcursul desfășurării
acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare
(afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Articolul 12. Regulamentul Campaniei.
Art. 12.1. Regulamentul Campaniei este afișat și disponibil gratuit, pe toată perioada de desfășurare
a Campaniei, pe pagina oficială de internet a Organizatorului la adresa www.carrefour.ro, precum și
în Magazinele Participante, la Departamentul Relații Clienți.

Art. 12.2. 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.
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