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S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 
 
 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
 

“Altfel de deschidere - Carrefour Târgu Mureş” 

 organizată de CARREFOUR ROMÂNIA SA 
(perioada: 24.06.2020 – 09.07.2020) 

  
 
    Art. 1 – Organizatorul 
1.1.            Organizatorul campaniei promoționale cu premii „Altfel de deschidere - Carrefour 
Târgu Mureș ” (denumită în continuare „Campania” sau „Concursul”) este CARREFOUR 
ROMÂNIA S.A., persoană juridică romana, cu sediul în stradă Gara Herăstrău, nr. 4C, Green 
Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, București, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Înregistrare R 11588780, denumit în 
continuare „Organizatorul”. 
1.2.            Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament 
(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 
1.3.            Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică prezentul Regulament Oficial pe 
parcursul Campaniei, prin întocmirea de acte adiționale la prezentul Regulament, urmând că astfel 
de modificări să fie aduse la cunoștință publicului, conform modalității prevăzute la art. 3 de mai 
jos, înaintea intrării lor în vigoare. 
1.4.            Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul 
Participantului. Fiecare participant se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, 
condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 
 
 
Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Campaniei 
 
2.1. Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, prin intermediul paginii web 
https://carrefour.ro/deschidere-targumures/ 
2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 24 iunie 2020 – 09 iulie 2020, până la ora 
23:59:59. 
 
Art. 3 -  Accesibilitatea Regulamentului oficial al Campaniei 
 

3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, 
pe întreagă durata a campaniei, în oricare dintre următoarele modalități: 
·   în format electronic, prin accesarea website-ului https://carrefour.ro/deschidere-targumures/; 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile 
pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. 

3.2.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică și/sau completă Regulamentul, precum 
și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice 
modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și 
vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul https://carrefour.ro/deschidere-
targumures/. 

https://carrefour.ro/deschidere-tgmures/
https://carrefour.ro/deschidere-tgmures/
https://carrefour.ro/deschidere-tgmures/
https://carrefour.ro/deschidere-tgmures/
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3.3.Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările 
ulterioare, și a fost semnat și autentificat în prezența unui Notar Public. 
 
 
Art. 4 - Dreptul de participare 
 
 
  4.1  Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu 
domiciliul/reședința în România, cu vârstă minimă de 18 ani împliniți la dată începerii Campaniei 
(denumite în continuare "Participanți”) respectând prezentul Regulament. 

4.2.   Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane: 
 

· angajații companiei CARREFOUR ROMÂNIA S.A. și ai distribuitorilor acestora; 
· angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și 

desfășurarea Promoției; 
· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea 

Promoției. 

 De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) 
nu au dreptul de a participa la Campanie. 

 La aceastã Campanie nu participã produse din categoriile: ţigări/ţigarete şi produse din tutun 
(vândute per pachet sau per cartuş), alcool. 

 
Art. 5 – Premiile Promotiei 
 
5.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la 
Art. 5 de mai jos, următoarele premii:  
 

Premiu  Numar  

Valoare 
unitară (lei 
cu tva) 

Valoare 
totală (lei 
cu tva) 

100 vouchere transport gratuit – 3 utilizări/voucher, 
pentru site-ul Carrefour.ro 100 60 6000 
    
    
50 vouchere  - 5 utilizări/voucher, pentru serviciul 
Bringo (valabile și pentru serviciul Click&Collect via 
Bringo) 50 100 5000 

 
5.2. Valoarea totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Campaniei este de 11.000 de lei. 
5.3. Voucherele vor fi electronice, sub formă de cod alfanumeric, câștigătorul având 
posibilitatea să le folosească: 
-  la plasarea unei comenzi pe Carrefour.ro - în cazul voucherelor valabile pentru site-ul 
Carrefour.ro.* 
- la plasarea unei comenzi prin aplicația Bringo, pentru voucherele valabile în aplicația Bringo. * 
*Voucherele pot fi folosite doar în orașul Târgu Mureș. 
 
5.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor 
acordate în această Campanie.  
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5.5. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu 
poate fi înlocuit cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăînări. Nu se poate 
acorda contravaloarea în bani a premiilor. 
5.6. Un participant poate câștigă un singur premiu în cadrul Campaniei. 
5.7. Valabilitatea de  folosire a voucherelor este următoarea: 
Pentru serviciul Bringo: 11.07.2020 – 30.09.2020 
Pentru site-ul Carrefour.ro: 11.07.2020 – 31.12.2020  
 
 
Art. 6 – Mecanismul Campaniei 
 
6.1 Înscrierea în Campanie și condiții de participare  
 
Pentru a se înscrie în Campanie și pentru a participa la tragerea la sorți, Participantul trebuie să 
urmeze următorii pasi:  
 

• Să acceseze pagina https://carrefour.ro/deschidere-targumures/ în perioada: 24.06.2020 – 
09.07.2020,  până la ora 23:59:59, inclusiv; 

 
• În cadrul paginii online https://carrefour.ro/deschidere-targumures/ participanților li se 

afișează întrebarea “Cum îți place să îți faci cumpărăturile?”. Aceștia trebuie să selecteze 
dintre cele 4 răspunsuri predefinite, răspunsul preferat și să completeze formularul de 
înscriere cu următoarele informații: nume, prenume, e-mail, accept termeni și condiții din 
regulament, accept politică de confidențialitate. 

  
Respectând pașii de mai sus, Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru unul din cele 
150 de premii acordate prin tragere la sorți. 

 Participanții trebuie să aibă vârstă minimă de 18 ani împliniți la dată începerii Campaniei, 
respectiv la dată de 24.06.2020.  

 
6.2 Desemnarea câștigătorilor  
 
În cadrul acestei Campanii cei 150 de  câștigători ai premiilor oferite prin tragere la sorți electronică 
vor fi desemnați în dată de 10.07.2020. 
  
Fiecare înscriere va primi automat un ID, care nu identifica în sine un Participant. 
  
În cadrul Campaniei un Participant poate câștigă 1 (un) singur premiu. 
  
Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi alte 
bunuri/bani în schimbul premiilor castiigate și nici nu pot schimbă caracteristicile premiilor 
câștigate. 
 
 
6.3 Validarea câștigurilor. Publicarea câștigătorilor. 
 
Ulterior desemnării câștigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea câștigurilor, 
ocazie cu care se va verifică îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, 
precum și modul de desfășurare a acesteia.. 
 
Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător este necesară îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiții: 
(1) Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

https://carrefour.ro/deschidere-tgmures/
https://carrefour.ro/deschidere-targumures/
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(2) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus; 
(3) Datele personale înscrise pe site să fie complete și corecte.   
 
Anunțarea câștigătorilor va avea loc prin publicarea acestora pe pagină online a Organizatorului, 
CARREFOUR ROMÂNIA SĂ în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data încheierii 
procesului de validare a tuturor câştigatorilor.  
 
6.4 Intrarea în posesia premiilor 
 
Premiile vor fi transmise câștigătorilor la adresele de email indicate de către aceștia la momentul 
înscrierii în campanie până pe data de 11 iulie 2020. 
  
Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 
răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în 
responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un 
Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza adresei de email 
incorecte/incomplete. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului trimiterii 
emailului de către Organizator nu vor fi luate în considerare de către Organizator. 
 
 
Art. 7 -  Taxe și impozite 
 
 
7.1. Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcina exclusivă a 
cậştigătorului, cu excepţia impozitului/contribuțiilor ce trebuie reţinute la sursă conform 
prevederilor legale în vigoare, dacã acestea vor fi datorate. 
 
 
Art 8 – Limitarea răspunderii  
 
 
8.1. Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se 
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin 
prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă 
a participanților și eventualilor câștigători.  

 
8.2. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii, nu au nici 
o obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar 
ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de validare a premiilor prevăzut în 
prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor 
este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  
 
8.3. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, 
nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru: 
 
- Mesajele/formularele ce conțîn datele incomplete, inexacte sau incorecte, înscrise prin WEBSITE; 

- Pierderile sau întârzierile înscrierilor online, generate de defecțiuni tehnice independent de voință 
Organizatorului; 

 - Derularea activităţiilor de mentenanță ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii 
serviciilor de internet cât și a serverelor ce găzduiesc WEBSITE-ul, cât și alte servicii de care 
funcționalitatea WEBSITE-ului este dependență și nu poate funcționa, dacă prin această, 
WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea efectuării înscrierilor în Campanie, dacă se 
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impun modificări ale Regulamentului cu respectarea dispozițiilor de la art.3.2. (ex. cum ar fi dar 
fără a se limita la durata Campaniei) 

 - Cazurile în care adresa de e-mail completată la momentul înscrierii pentru înscriere în Campanie 
nu poate fi identificată (adresa de e-mail nu este corectă, etc). În acest caz, Organizatorul nu va 
putea răspunde sau contacta Participantul la Campanie; 

 - Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email folosite la înscriere. 

 - Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul 
de  - Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care dorește să se înscrie în 
Campanie. 

- Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului 
intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;  

 
8.4. Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (minute, 
secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de dată și ora trimiterii 
mesajelor/înscrierilor.  
 
8.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifică și monitoriza modul în care se desfășoară 
înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile 
respective vor fi anulate.  
 
8.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin 
comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. 
 
8.7. Prin participarea la Campanie, participantul și reprezentantul legal al acestuia (dacă e cazul) 
declara pe propria răspundere că a luat la cunoștință, și este de acord cu, următoarele: 

• Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(îi) 
răspunzător(i) pentru orice declarație neconformă cu realitatea; 

• Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia declara că participantul nu suferă 
de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiior; 

• Participantul și, după caz,  reprezentantul legal al acestuia, este conștient de condițiile 
normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o 
amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur; 

• Participantul și, după caz,  reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea 
datelor personale ale participantului și, după caz, ale reprezentantului legal al acestuia, în 
condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial. 

 
8.8. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie: 

a. nu sunt răspunzători pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă 
termen de garanție de utilizare pentru acestea; 

b. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul 
preluării lor de către câștigător; 

c. sunt exonerați de către câștigători, acordul de voință al acestora fiind dat prin simplă participare 
la prezența Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în 
legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natură acestor prejudicii, 
incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări 
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sau daune aduse patrimoniilor; nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de 
către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natură acestor prejudicii.            

  
 
Art. 9 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile în Politica de 
confidențialitate, care poate fi găsită pe site-ul: https://carrefour.ro/deschidere-targumures/ 
 
Art. 10 - Forță majoră 
 
10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voință să și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-
și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 

 10.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea 
Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 
îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art. 1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să 
comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția 
cazului de forță majoră. 

 

 Art. 11 – Litigii 

 11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezența Campanie se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de 
instanțele judecătorești competențe material, de la sediul Organizatorului. 

 11.2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea 
adresa: stradă Gara Herăstrău, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, 
București în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la dată publicării listei câștigătorilor. După 
această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerăție nicio contestație. 

Art. 12 -  Alte Clauze 
12.1 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. 

12.2.         Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de 
acestea în manieră pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale. 

12.3.         Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă 
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le 
implică organizarea și desfășurarea Campaniei.  

12.4.        Organizatorul își rezervă dreptul că pe timpul Campaniei să aducă modificări site-ului 
în respectul acestui regulament fără să anunțe participanții la Campanie. 

  

ORGANIZATOR:  

Carrefour România 

Prin Reprezentant 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__carrefour.ro_deschidere-2Dtargumures_&d=DwMGaQ&c=oYSInPoxeTs4m10ilnGu9Q&r=FI9LDiyYgecowWG1wus2APNRnDkI4CH2PGcgD0PvkUg&m=AWwrQM_-4gIrqufQKUcKJlV5lvBXzkA7PtEF_jUk6wg&s=qVxWX2lTRSoYEdQE_I0eHxAd4F9YbFQYjlZMRNm_fIQ&e=
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