
Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții) 

1. Organizatorul Programului 
1.1. Organizatorul Programului „Card Plus” („Programul“) este ARTIMA S.A., societate de drept 

român, cu sediul social în Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Autostrada București-Pitești km.11-12, 

Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, județul Ilfov, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J23/1293/14.04.2008, CUI 11735628 avînd cont curent nr. RO91 INGB 0001 

0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCUREȘTI, societate făcând parte din grupul de companii 

Carrefour (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”), reprezentată legal prin Tareck Ouaibi 

in calitate de Administrator. 

1.2. Prin intermediul Programului, Organizatorul dorește să răsplătească fidelitatea clienților săi, 

oferindu-le reduceri aplicate imediat – la casele de marcat, reduceri acordate cu diverse ocazii, 

reduceri prin acumulare de puncte bonus pe card și/sau alte beneficii personalizate care sunt 

disponibile numai prin intermediul cardului de fidelitate Card Plus. 

1.3. Participanții la program sunt obligați să respecte prezentele Termene și Condiții, pe toată durata 

participării la Program. 

2. Durata Programului și aria de desfășurare   
2.1. Programul se desfășoară în toate magazinele Market din România, deținute de către Organizator 

sau de către o altă entitate din grupul Organizatorului, pe care Organizatorul sau entitatea din 

grupul Organizatorului a decis să le includă în Program, lista actualizată a acestora putând fi 

regăsită în cadrul anexei la prezentul document  (denumite în continuare, în mod individual, 

„Magazinul” și, în mod colectiv „Magazinele”) în conformitate cu prevederile prezentelor 

Termene și Condiții.  

2.2. Programul este lansat de către Organizator începând cu data de 01.08.2017 și se desfășoară pe 

o durată nedeterminată („Perioada Programului”), în conformitate cu programul de funcționare 

al Magazinelor, afișat la sediul acestora și cu respectarea prevederilor prezentelor Termene și 

Condiții.  

2.3. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului. Participanții vor 

fi înștiințați cu privire la încetarea Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului 

(www.carrefour.ro/market/cardplus/) precum  și în Magazine, la biroul Informații Clienți, cu cel 

puțin 5 zile înainte de data efectivă de încetare a Programului. 

2.4. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie 

forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința 

sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința 

participanților faptul încetării Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului 

www.carrefour.ro/market/cardplus precum și în Magazine în cel mai scurt timp cu putință. 

2.5. Participantul poate să înceteze oricând participarea la Program prin: 

 Accesarea aplicației prin dispozitivul electronic dedicat, amplasat într-o zonă marcată distinctiv 

în Magazine – (secțiunea „Modificare card / Renunțare card”) - această opțiune este valabilă 

pentru Cardurile Plus marca „Market” și „Express”; 

http://www.carrefour.ro/market/cardplus/
http://www.carrefour.ro/market/cardplus


 Contactarea serviciului clienți, LA TELVERDE 0 800 800 139. 

In cazul în care un participant nu mai dorește să participe la Program, va apela numărul de telefon aferent 

serviciului pentru clienți disponibil la TELVERDE 0800 800 139 și va comunica operatorului faptul că 

dorește să nu mai participe la Program. 

În cazul renunțării la Program prin oricare dintre modalitățile de mai sus, Operatorul va proceda la 

anularea contului, iar toate beneficiile aferente contului vor fi pierdute.  

3. Produsele participante 
3.1. Produsele participante la Program sunt TOATE produsele comercializate în cadrul Magazinelor în 

Perioada Programului, („Produsele Participante”) și care se pot achiziționa de către clienții 

magazinelor Market, posesori ai Card Plus.    

3.2. Produsele promoționale sunt produsele ce constituie obiectul campaniilor promoționale ale 

Organizatorului desfășurate de către acesta în Magazine pe Durata Programului și care se vor 

putea achiziționa exclusiv în condițiile prezentelor Termene și Condiții și ale regulamentelor 

campaniilor promoționale implementate de către Organizator.   

4. Dreptul de participare la Campanie  
4.1. Programul se adresează oricărui client al Magazinelor (“Clientul”) care deține un Card Plus emis 

în condițiile menționate în ANEXA 1 la prezentele Termene și Condiții („Cardul” sau „Card Plus”), 

și care achiziționează Produse Participante din Magazine în Perioada Programului și îndeplinește 

condițiile impuse în prezentele Termene și Condiții.  

4.2. Poate participa la Campanie orice persoana fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, împliniți la data 

înrolării, cu domiciliul și/sau reședința în România.   

4.3. Toți salariații Organizatorului, inclusiv cei implicați în organizarea și desfășurarea Programului au 

dreptul de a participa la acest Program.   

4.4. Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate nu au dreptul de a participa la Program.  

5. Mecanismul Programului 
5.1. Pentru a  își  deschide un cont și a intra în posesia unui pachet Card Plus,  Clienții care îndeplinesc 

condițiile prezentelor Termene și Condiții se vor înrola în Program folosindu-se de dispozitivul 

electronic dedicat, amplasat într-o zonă marcată distinctiv în Magazin, sau de formularul 

disponibil la biroul de informații din cadrul Magazinelor (formularul în format fizic este disponibil 

doar până la data de 31.12.2017, exclusiv în cadrul magazinelor “Billa” care nu au fost încă 

redenumite în magazine “Market”). Condițiile de utilizare, transmitere, retragere și /sau anulare 

a contului și pachetului Card Plus,  după  caz, sunt menționate în ANEXA 1 la Termene și Condiții. 

5.2. Clienții care achiziționează Produse Participante în Perioada Programului pot cumula diferite 

puncte bonus sau alte beneficii stabilite de Organizator cu ocazia organizării unor campanii pe 

toată Perioada Programului în termenii și condițiile detaliate în regulamentele aferente acestor 

campanii.   

5.3. Condițiile de validare, utilizare, transmitere, retragere și /sau anulare sau blocare a Cardului, 

precum și cele de acordare, utilizare și/sau anulare a beneficiilor pot suferi completări/modificări 

pe Perioada Programului în condițiile stipulate în prezentele Termene și Condiții.    



6. Răspundere  
6.1. Organizatorul nu  își  asumă responsabilitatea pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau 

furtul Cardului Plus sau pentru beneficiile nerealizate de către participant ca urmare a 

deteriorării, distrugerii, pierderii sau furtului Cardului Plus. Toate aceste evenimente trebuie 

aduse la cunoștința Organizatorului în condițiile detaliate în ANEXA 1. De asemenea, 

Organizatorul nu  își  asumă răspunderea pentru datele incorecte sau incomplete furnizate de 

către Client la momentul completării formularului de înregistrare. 

6.2. Organizatorul are dreptul de a invalida Cardurile Plus care nu îndeplinesc toate condițiile de 

participare menționate în prezentele Termene și Condiții și în ANEXA 1, cu notificarea 

participantului prin e-mail și/sau telefon. 

6.3. Organizatorul are dreptul să blocheze temporar Cardul Plus în cazul în care participantul posesor 

al Cardului Plus încalcă cu intenție prevederile prezentului Regulament, cu notificarea prealabilă  

a participantului prin  mijloacele de comunicare agreate (ex : solicită de mai multe ori aplicarea 

reducerii de 10 % acordată cu ocazia zilei de naștere).  

6.4. Dacă va fi cazul, Organizatorul va calcula și vira impozitul datorat pentru veniturile sub formă de 

premii obținute de către participanți, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare. 

Alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri, dacă este cazul, 

sunt în sarcina exclusivă a participanților.   

7. Contestații și Litigii  
7.1. Contestațiile cu privire la modul de desfășurare a Programului se pot formula în scris de către 

Clienți și vor putea fi depuse la adresa de email info_cardplus@carrefour.com sau la sediul social 

al Organizatorului sau la orice casă fiscală de marcat din Magazine (în cadrul programului de 

funcționare al Magazinului unde se depune contestația). 

7.2. Eventualele neînțelegeri apărute între  Organizator și Clienți, vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

În  caz contrar, părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române, în 

conformitate cu prevederile legii române.   

7.3. În afara contestațiilor cu privire la modul de desfășurare a Programului prevăzute la art. 7.1 de 

mai sus, Clientul nu poate emite niciun fel de pretenție cu privire la desfășurarea Programului. 

8. Dispoziții Finale 
8.1. Prezentele Termene și Condiții sunt puse la dispoziția tuturor persoanelor interesate, în mod 

gratuit, pe website-ul Organizatorului (https://www.carrefour.ro/market/cardplus/) . De 

asemenea, Termenele și Condițiile vor putea fi consultate în Magazine, pe toată Perioada 

Programului.    

8.2. Prin participarea la Campanie,  Clienții Market  își  exprima acordul cu privire la conținutul 

Termenelor și Condițiilor, în special cu privire la prevederile art. 4, art. 5, art.6, art. 8 și ale Anexei 

1 și la modul de organizare și desfășurare a Programului. 

8.3. Organizatorul  își  rezervă dreptul de a modifica prezentele Termene și Condiții pe Perioada 

Programului, printr-un act adițional. Modificările vor fi aduse la cunoștința publicului în 

modalitățile menționate în art. 8.1 de mai sus, cu cel puțin 5 zile înainte de data intrării lor în 

vigoare. Organizatorul poate opta să aducă la cunoștință modificarea prezentelor Termene și 

Condiții și prin email și/sau TELVERDE.  

https://www.carrefour.ro/market/cardplus/


8.4. Programul se va derula în condițiile prezentelor Termene și Condiții care sunt obligatorii pentru 

toți participanții.  

8.5. Tuturor participanților la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal. Mai multe detalii privind modul în care sunt 

prelucrate datele cu caracter personal colectate și ulterior prelucrate în contextul prezentului 

Program se regăsesc în Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

utilizatorilor de Card Plus reflectată în Anexa 3 la prezentele Termene și Condiții. Organizatorul 

și orice altă entitate din grupul Organizatorului vor respecta întotdeauna opțiunile exprimate 

referitoare la transmiterea comunicărilor comerciale cu privire la produsele și ofertele  din 

magazinele participante.  

8.6. Fac parte integrantă din Termene și Condiții următoarele ANEXE: 

 ANEXA 1 Termene și condiții de utilizare a cardului    

 ANEXA 2 Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de Card Plus   

 ANEXA 3 Sărbătorile legale pentru care organizatorul oferă reduceri participanților cu ocazia zilei 

onomastice 

 ANEXA 4 Lista magazinelor participante 

Prezentele Termene și Condiții au fost întocmite de către Organizator și semnate azi 01.08.2017, în 2 

(doua) exemplare originale. 

Prezentele Termene și Condiții se vor aplica și raporturilor juridice rezultate în perioada cuprinsă între 

data începerii Programului și data publicării Termenelor și Condițiilor potrivit clauzei 8.1, începând cu data 

publicării Termenelor și Condițiilor potrivit clauzei 8.1.  

 ARTIMA S.A. 

 

 

  



ANEXA 1 Termene și condiții de utilizare a cardului   
1. Cardul de fidelitate Card Plus 

La baza Programului se află cardul de fidelitate Card Plus așa cum acesta este definit în prezenta Anexa.  

1.1. Fiecărui participant la Campanie i se deschide un cont client și primește urmare a înscrierii în 

Campanie un pachet Card Plus, aferent acestui cont. 

1.2. Pachetul Card Plus include: (i) cardul principal și (ii) 3 mini card-uri (toate cele 4 carduri fiind 

denumite împreună Cardul Plus, Cardul sau Cardurile) – acestea pot fi utilizate de către posesorii 

acestora conform prezentelor Termene și Condiții. Cardurile emise în cadrul Pachetului Card Plus  

nu reprezintă un mijloc de plată, iar beneficiile acumulate nu pot fi preschimbate în bani sau 

produse. Aceste carduri sunt transmisibile, conform condițiilor agreate prin Anexă. Card Plus se 

activează conform regulilor din aceasta Anexă încă de la data intrării Clienților în posesia lor, prin 

scanare la casa de marcat din Magazin, urmând a se înregistra toate beneficiile Programului. Nu 

se pot cumula nici un tip de beneficii pe contul titularului (respectiv pe Card Plus) dacă deținătorul 

nu prezintă Cardul Plus spre scanare, înaintea scanării tuturor cumpărăturilor. Organizatorul 

poate anula orice cont Card Plus sau poate interveni asupra beneficiilor acumulate și/sau 

acordate în cont sau pe Card Plus dacă se dovedește că acestea s-au acumulat cu încălcarea 

intenționată sau din neglijență a Termenelor și Condițiilor. După efectuarea tuturor verificărilor 

necesare, Organizatorul  își  rezervă dreptul de a anula contul sau a reține Cardul Plus conform 

condițiilor din Termene și Condiții.  

1.3. Pachetul Card Plus este format dintr-un Card Plus principal din PVC de dimensiuni standard ISO 

85,60 x 53,98 x 0,76 și 3 mini carduri de dimensiuni 1/3 din formatul Cardului Plus principal. Orice 

referire la Card Plus din cuprinsul Termenelor și Condițiilor sau a prezentei Anexe va fi 

considerată ca făcând  referire și la mini carduri, cu excepția cazului în care se stipulează, în mod 

expres, faptul că respectiva mențiune este aplicabilă doar în cazul cardului principal.  

1.4. Codul de bare printat pe carduri este proprietatea Organizatorului, neputând fi replicat de orice 

altă persoana fizică ori juridică fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă. 

1.5. Fiecare Pachet Card Plus constând într-un card principal + 3 mini carduri prezintă același cod de 

bare și înregistrează toate tranzacțiile efectuate de către cei 4 posesori de card în același cod de 

participant. În momentul primirii Pachetului Card Plus, participantul titular de cont (care a 

înregistrat formularul de aderare)  își  asumă să aducă la cunoștința persoanelor cărora le 

înmânează celelalte 3 mini carduri (familie, prieteni, cunoștințe) prevederile Termenelor și 

Condițiilor și ale prezentei Anexe (precum și modificările ulterioare ale acestora), și să răspundă 

pentru respectarea de către aceștia a Termenelor și Condițiilor, întrucât din punctul de vedere al 

Programului definit în prezenta Anexa, toți posesorii au aceleași drepturi și obligații în ceea ce 

privește utilizarea Cardului Plus și participarea la Program, cu excepția acelora legate intrinsec de 

datele de identitate înscrise la înrolarea sau reînrolarea electronică și care vor fi oferite numai 

titularului de cont (ex. promoții cu ocazia zilei de naștere). Pentru evitarea oricărui dubiu, titularul 

de cont va fi Clientul care a completat și înregistrat formularul de înscriere în Campanie.  

1.6. În  plus față de aceste variante de carduri, Organizatorul poate emite și alte tipuri de carduri, 

adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.  

2. Emiterea Cardului Plus 

2.1. Poate deveni titularul unui Pachet Card Plus orice persoana fizică în vârstă de minim 18 ani 

(împliniți de solicitant la data înrolării), cu domiciliul și/sau reședința în România.  



2.2. Pentru a intra în posesia unui Card Plus este necesar să: 

 utilizați dispozitivul electronic dedicat pentru această operațiune, amplasat într-o zonă marcată 

distinctiv în Magazin, sau să 

 înregistrați formularul de înscriere, disponibil la biroul de informații din cadrul Magazinelor 

(formularul în format fizic este disponibil doar până la data de 31.12.2017, exclusiv în cadrul 

magazinelor “Billa” care nu au fost încă redenumite în magazine “Market”, în limita stocului 

disponibil).   

2.3. Organizatorul poate solicita prezentarea unui act de identitate (cu fotografie, de preferat) sau un 

alt document pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formularul de înscriere. Prin 

act de identitate sau alt document se poate înțelege carte de identitate, carnet de conducere, 

talon de pensii, pașaport etc. Nu se va reține nicio copie a actului de identitate a Clientului, 

solicitarea lor făcându-se doar în scop de verificare a datelor înscrise în formularul de înscriere. 

Întrucât Organizatorul dorește să organizeze promoții care vizează datele de identificare ale 

Clientului, legislația în vigoare permite solicitarea și condiționarea înscrierii în Program de 

prezentare unui astfel de act de identitate. Emiterea unui Card Plus către Client se face imediat, 

numai în Magazine, cu titlu gratuit.   

2.4. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale. 

Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate că obligatorii în 

formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon, 

și semnătura (semnătura numai pentru formularele completate în format fizic, atât timp cât 

acestea sunt disponibile conform Termenelor și Condițiilor). Ulterior înscrierii, Participantul va 

primi pe e-mail și/sau telefon detalii privind conținutul Programului, astfel cum acestea sunt 

reflectate în Termene și Condiții și Anexele la acestea. 

2.5. Fiecare participant are dreptul la un singur Pachet Card Plus. Falsificarea oricărui card se 

pedepsește conform legilor în vigoare. În  caz de pierdere sau distrugere, Cardul Plus se va putea 

înlocui, cu titlu gratuit, fără riscul pierderii datelor acumulate în contul de client.  

2.6. Cardul de fidelitate Card Plus, este disponibil Clienților care îndeplinesc condițiile de participare 

la Program, în mod gratuit, pe loc, în toate magazinele Market participante la Program, lista 

Magazinelor participante va face obiectul  ANEXA 4, operate de oricare dintre companiile 

Organizatorului, în schimbul completării integrale și a semnării formularului de înscriere în 

Program. 

2.7. Participanții pot beneficia de facilitățile Programului numai  după  ce au completat și semnat 

formularul de înrolare și au activat Cardul Plus. Activarea Cardului Plus se face la înrolare, ceea 

ce face posibila beneficierea de reduceri de la prima sa folosire.  

3. Cardurile deteriorate, pierdute sau furate  

3.1. Dacă un Card (principal sau mini card) s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunțat în 

cel mai scurt timp la serviciul clienți -  TELVERDE 0800 800 139 și la info_cardplus@carrefour.com. 

În  caz contrar, Clientul  își  asumă orice utilizare ilegală a Cardului (principal sau mini card) pierdut 

sau furat, inclusiv folosirea punctelor bonus acumulate până în acel moment în cont. Odată cu 

înștiințarea privind pierderea/furtul/deteriorarea Cardului (principal sau mini card), se vor 

comunica numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon și semnătura (semnătura 

numai pentru formularele completate în format fizic, atât timp cât acestea sunt disponibile 

conform Termenelor și Condițiilor) și se va proceda la blocarea Contului, cardul principal și cele 

3 mini carduri urmând să fie anulate de către Organizator.  



3.2. Participantul va fi îndrumat să solicite eliberarea unui nou Card Plus. Odată cu emiterea noului 

Card Plus, participantului i se va crea un nou cont. Toate beneficiile cumulate pe contul aferent 

cardului pierdut/furat/deteriorat nu se vor transfera pe noul cont, fiind astfel pierdute de către 

participant. 

4. Mecanismul programului 

4.1. Utilizarea cardului de fidelitate Card Plus 

4.1.1. Pentru a beneficia de avantajele Card Plus, Clientul este obligat să ofere spre scanare Cardul 

la casele de marcat înainte de scanarea produselor (în format fizic sau accesibil dintr-o 

aplicație pentru telefoane mobile/tablete, dedicată stocării, în format electronic, a 

cardurilor) sau poate dicta codul de bare complet (13 cifre) pentru introducere manuală la 

casele de marcat. 

4.1.2. Cardul Plus trebuie scanat la fiecare cumpărătură efectuată în Magazin pentru a beneficia 

de reducerile acordate produselor oferite spre comercializare, precum și de orice alte 

beneficii aferente utilizării Cardului Plus. Participanții sunt singurii responsabili pentru 

oferirea Cardului Plus spre scanare la casele de marcat. Organizatorul nu va fi făcut 

responsabil pentru orice beneficiu nerealizat de către participanți că urmare a omisiunii 

acestora de a oferi spre scanare Cardul Plus înainte de scanarea produselor achiziționate. 

4.1.3. Pachetul Card Plus se va utiliza de către participant, acesta având dreptul să ofere cele trei 

mini carduri Card Plus unor terțe părți. Participantul titular al contului de client dedicat 

Pachetului Card Plus  își  asumă întreaga responsabilitate privind informarea terțelor părți 

cu privire la prevederile Termenelor și Condițiilor și ale prezentei Anexe, inclusiv cu privire 

la modificări, și va răspunde potrivit prezentelor Termene și Condiții și prezentei Anexe 

pentru faptele terțelor părți cărora le-a oferit mini cardurile Card Plus.  

 

4.2. Beneficiile Programului Card Plus 

 

4.2.1. Acumularea de puncte bonus 

Organizatorul poate decide ca pe Perioada Programului să organizeze campanii promoționale care să 

presupună acordarea unor puncte bonus la efectuarea cumpărăturilor în Magazine. Modul de cumulare 

și de utilizare a punctelor bonus va fi detaliat în cuprinsul regulamentului aferent respectivelor campanii 

promoționale. 

4.2.2. Reducere imediată 

Reducerea imediată se aplică unui număr selecționat de produse oferite spre comercializare în Magazine, 

marcate special pe eticheta de raft și/sau în pliantul lunar de loializare. Reducerea imediată reprezintă, în 

fapt, un preț special de raft, dedicat doar posesorilor Card Plus. 

Reducerea imediată poate fi accesată doar prin scanarea Card-ului de fidelitate la casa de marcat, anterior 

scanării bunurilor achiziționate. 

Prețurile speciale pentru articolele care fac obiectul acestei reduceri pot avea o perioadă limitată, 

perioadă ce va fi comunicată pe eticheta de raft aferentă produselor, precum și în cuprinsul pliantului 

lunar de loializare.  

4.2.3.  10% reducere cu ocazia zilei de naștere 



 Această Campanie oferă oricăruia dintre deținătorii Cardurilor din Pachetul Card Plus (principal 

sau mini card) o reducere de 10% la un singur coș de cumpărături efectuate în intervalul cuprins 

intre 15 zile calendaristice înaintea și 15 zile calendaristice  după  ziua de naștere a Participantului, 

conform cu data nașterii înscrisă în formularul de înscriere.  

 Reducerea de 10% se va aplica la cel de-al doilea coș de cumpărături efectuate în perioada sus-

menționată, indiferent care dintre deținătorii Cardurilor din Pachetul Card Plus efectuează 

această tranzacție. Astfel, la primul coș de cumpărături, pe bonul fiscal se va printa un mesaj prin 

care clientul va fi informat că la următorul bon de cumpărături la care se scanează un Card din 

Pachetul Card Plus (principal sau mini card) se va aplica automat o reducere de 10% la valoarea 

bonului fiscal,  indiferent de valoarea acestuia. 

 Reducerea se aplică o singură dată pe an pentru un singur coș de cumpărături înregistrat pe contul 

de Client, oricare ar fi Cardul Plus utilizat din Pachetul Card Plus  (card principal + 3 mini carduri) 

pentru această a doua tranzacție. 

 Această reducere se acordă automat conform datelor personale completate de Client în cuprinsul 

Formularului, nefiind necesară formularea unei solicitări în acest sens. 

 Pentru  Clienții care solicită acordarea Cardului Plus într-un moment de natură să reducă intervalul 

de 15 + 15 zile de acordare a reducerii de 10% menționate mai sus (spre exemplu, un Client 

completează Formularul la 14 zile  după  ziua lui de naștere) reducerea de 10% se va acorda în 

regim special. Astfel, la momentul efectuării primelor cumpărături în Magazine, ulterior activării 

Cardului Plus, în interiorul intervalului de 15 + 15 zile de acordare a reducerii de 10%, participantul 

va fi îndrumat către spațiul dedicat din cadrul Magazinelor unde va primi vouchere valabile doar 

în Magazine, în valoare de 10% din valoarea coșului de cumpărături deja efectuate. Voucherele 

vor putea fi utilizate doar la un singur coș de cumpărături, efectuat în perioada corespunzătoare 

datei sale de naștere. 

 

4.2.4.  Până la 25 % reducere la categorii întregi de produse.  

În funcție de decizia Organizatorului, pot fi aplicate reduceri de până la 25% la  categorii întregi de produse 

(ex. detergenți lichizi, patiserie, legume proaspete). Reducerea va fi aplicată la casa de marcat, direct pe 

bonul fiscal. Aceste reduceri se vor anunța în mod corespunzător, pe eticheta de la raft, în pliantul lunar 

de loializare și online, pe site-ul Organizatorului, atunci când se va decide implementarea lor și vor fi 

accesibile numai posesorilor Card Plus și doar ca urmare a scanării Cardului Plus.  

4.2.5. Reduceri pentru cumpărăturile viitoare  

În funcție de decizia Organizatorului, participanții pot beneficia de anumite reduceri predeterminate, 

aplicabile la cumpărături viitoare, în cazul în care cumulează pe un singur bon fiscal o anumită sumă. 

Aceste promoții se vor anunța în Magazine, pe pliantul lunar de loializare și online, pe site-ul 

Organizatorului, atunci când se va decide implementarea lor și vor fi accesibile numai posesorilor Card 

Plus și doar că urmare a scanării Cardului Plus. 

4.2.6. Suprize cu ocazia zilei onomastice 

Acest tip de promoții se vor acorda numai titularilor de cont care au un prenume de sfânt dintre cele 

enumerate în ANEXA 3 la prezentele Termene și Condiții, care dețin un Card principal. Surprizele și forma 



în care se vor acorda vor fi comunicate, anterior datei zilei onomastice, în Magazine, pe pliantul lunar de 

loializare și online, pe site-ul Organizatorului de către Organizator în funcție de sezon, sfânt sărbătorit etc.  

4.2.7. Reduceri personalizate în funcție de cumpărăturile efectuate  

 

 Card Plus este un program care își dorește să recompenseze fidelitatea clienților săi prin acordarea 

unor beneficii accesibile prin intermediul Cardului Plus. Unul din aceste beneficii este și 

personalizarea surprizelor oferite în funcție de cumpărăturile efectuate de către fiecare dintre 

participanți. Ne dorim să venim în întâmpinarea clienților noștri, participanți la Program, cu oferte 

strâns legate de ceea ce își doresc, de ceea ce consumă. 

 Implementarea acestui beneficiu va fi decisă de către Organizator și comunicată public în mod 

corespunzător și nu se va face mai devreme de 6 luni de la data demarării Programului. 

 Organizatorul își rezervă dreptul de a implica în acordarea acestui beneficiu pe cei mai activi dintre 

Clienți (pe aceia dintre Clienți care și-au utilizat Cardul cu cea mai mare frecvență). 

 Modul în care vor fi acordate reducerile personalizate va fi detaliat de către Organizator, în 

cuprinsul unui Act adițional care va fi adus la cunoștința participanților în Magazine și pe site-ul 

https://www.carrefour.ro/market/cardplus într-un termen rezonabil, înainte de implementarea 

programului. 

 

4.2.8. Orice alte promoții  

Orice alte promoții punctuale decise de către Organizator vor fi comunicate public în mod corespunzător 

și vor fi supuse unor condiții ce urmează a face obiectul unor acte adiționale la prezentele Termene și 

Condiții. 

5. Reclamații, notificări și serviciul de Call Center 

Reclamațiile, contestațiile și/sau eventualele notificări privind modul de desfășurare a Programului vor fi 

formulate în scris de către participanți și se pot adresa la info_cardplus@carrefour.com, la TELVERDE 0800 

800 139 sau direct în Magazine – la biroul dedicat, sau la sediul social al Organizatorului. Organizatorul nu 

își asumă nici o responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse contului de client aferent Cardului 

Plus că urmare a pierderii și/sau a furtului acestuia. Card-urile Plus găsite se predau în Magazine și/sau 

Organizatorului la sediul social. Contrafacerea oricărui Card Plus se pedepsește conform legii. Eventualele 

neînțelegeri apărute între Organizator și Clienții participanți la Program, vor fi soluționate pe cale amiabilă. 

În caz contrar, părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente în conformitate 

cu prevederile legii române. 

Posesorii Cardului Plus pot obține informații referitoare la funcționarea Programului și folosirea Cardului 

Plus scriind un mesaj la info_cardplus@carrefour.com sau sunând la TELVERDE 0800 800 139. 

La această adresa de e-mail vor fi expediate și procesate doar solicitările legate de Card Plus, orice alte 

revendicări fiind redirecționate către serviciul TELVERDE generalist. 

La același serviciu, titularul Cardului Plus va anunța, fără întârziere, orice schimbare a informațiilor 

personale, inclusiv modificările de adresă (dacă titularul Cardului Plus a optat să furnizeze aceasta dată) 

și, de asemenea, va anunța pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului de fidelitate, precum și intenția sa 

de a nu mai participa la Program. În  scopul protejării datelor personale ale titularul Cardului Plus, Serviciul 

https://www.carrefour.ro/market/cardplus
mailto:info_cardplus@carrefour.com


Clienți va solicita anumite informații inserate de acesta la înrolarea electronică pentru a verifica 

identitatea solicitantului datelor aferente contului de Client. 

Dacă Organizatorul nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului, el este îndreptățit să 

refuze furnizarea de informații. 

 

  



ANEXA 2  

Notificare privind Datele Personale pentru utilizatorii Card Plus 
Ce date personale ne trebuie? 

Organizatorul Programului Card Plus, conform Termenelor și Condițiilor,  are nevoie de următoarele date 

ce îți aparțin: nume, prenume, număr de telefon și data nașterii. În cazul în care ai completat formularul 

în format fizic, avem nevoie și de semnătura ta de pe acest formular. 

Pentru o mai bună comunicare ne poți oferi, opțional, și adresele de e-mail și cea de reședință. 

Vom nota, de asemenea, informația privind magazinul în care ai solicitat crearea Cardului Plus pentru a 

facilita comunicarea cu tine în anumite cazuri (de ex., dacă ne anunți pierderea Cardului Plus și trebuie să 

îți emitem un nou Card Plus).  De asemenea, vom nota codul Cardului Plus ce ți-a fost emis. 

Vom ține cont și de preferințele tale, strict pentru a-ți putea oferi produsele preferate și numai cu 

respectarea deplină a opțiunilor exprimate de tine la momentul creării Cardului Plus sau ulterior.  

Cum folosim datele tale personale? 

Datele tale personale asociate cardului Card Plus sunt folosite pentru:  

 a gestiona relația contractuală stabilită cu tine prin participarea ta la Programul Card Plus, inclusiv 

pentru a-ți transmite comunicări privind conținutul și modificările aduse Programului și a 

răspunde la solicitările și comentariile tale; 

 a-ți oferi în continuare produsele tale favorite și cele mai bune promoții (de ex., prin reduceri 

personalizate în funcție de cumpărăturile efectuate), conform preferințelor tale, numai cu acordul 

tău și ținând cont de opțiunile tale privind prelucrarea acestor preferințe. Poți opta în orice 

moment și în mod gratuit să nu mai permiți utilizarea datelor asociate Cardului tău Plus pentru 

determinarea și analizarea preferințelor tale cu scopul comunicării de oferte personalizate; 

 a-ți îmbunătăți experiența ta cu noi, prin comunicarea noutăților cu privire la produse sau la 

campaniile derulate de Organizator, cu respectarea opțiunilor tale privind primirea și modalitatea 

de comunicare a acestor noutăți. Poți opta sau nu pentru transmiterea mesajelor legate de 

promoțiile și campaniile Card Plus prin intermediul aplicației disponibile în magazine sau prin 

telefon, e-mail sau poștă. Folosind aceste mijloace de comunicare, oricând îți poți modifica 

opțiunile inițiale; 

 a face analize statistice privind îmbunătățirea Programului;  

 a proteja drepturile și interesele legitime ale Organizatorului conform prevederilor legale în 

vigoare și ale Regulamentului Programului Card Plus  

Datele asociate cardului tău Card Plus vor rămâne în posesia Organizatorului doar pe durata existenței 

Programului Card Plus și ulterior, strict pentru respectarea cerințelor legale în vigoare (de ex., termenele 

de arhivare) și pentru protejarea drepturilor legale și intereselor Organizatorului. Ulterior încetării 

Programului sau dacă dorești să renunți la Card Plus, în măsura în care datele nu vor mai fi necesare pentru 

respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor 

Organizatorului, acestea vor fi șterse sau anonimizate. Datele anonimizate vor fi utilizate strict pentru 

analize statistice ulterioare. 



Cu cine partajăm datele asociate cardului? 

Pentru a putea beneficia de toate avantajele Programului Card Plus, datele tale pot fi partajate cu societăți 

din grupul Organizatorului, precum și cu alți parteneri ai Grupului Organizatorului (inclusiv terți prestatori 

autorizați). Este posibil să furnizăm unele date autorităților publice, în conformitate și în măsura cerută 

de lege. 

De asemenea, îți vom comunica ție datele (în cazul în care formulezi o cerere de acces la date). Totodată, 

începând cu data de 25 mai 2018, putem comunica datele tale și unui alt operator, la solicitarea ta pentru 

garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (în măsura în care avem obligația și conform regulilor 

privind portabilitatea datelor aplicabile conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 

începând cu de pe 25 mai 2018 și în condițiile tehnologice existente la momentul cererii tale). 

Te asigurăm de toată grija noastră cu privire la protejarea datelor tale. Nu vom transmite contra cost  

datele tale unui terț în nicio situație.  

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, datele tale personale asociate Cardului Plus pot fi transferate în 

sau în afara spațiului Uniunii Europene. În prezent aceste date sunt transferate în Franța. Organizatorul ia 

toate măsurile necesare și rezonabile pentru protejarea datelor tale, oriunde ar fi transmise. Poți afla în 

orice moment dacă și unde transferă Organizatorul datele tale, precum și garanțiile ce stau la baza oricărui 

transfer, accesând pagina www.carrefour.co/market/cardplus sau contactându-ne.   

Cum îți poți accesa sau modifica datele asociate cardului? 

Poți accesa, modifica sau șterge oricând datele asociate cardului tău Card Plus sau preferințele tale chiar 

aici, în cadrul secțiunii ”Actualizare Date sau Renunță la Card”. Totodată, poți suna la 0 800 800 139 sau 

poți trimite un mesaj la adresa de e-mail privacy_cardplus@carrefour.com. 

Drepturile tale 

Trebuie să știi că oricând: 

 Ne poți solicita, în mod gratuit, accesul la datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire 

la persoana ta, precum și despre tipurile de procesări efectuate. Ne rezervăm dreptul, conform 

prevederilor legale, de a impune o taxă pentru comunicarea datelor în urma unor solicitări 

repetate, în măsura în care cererile suplimentare sunt vădit nefondate sau excesive. Te vom 

notifica cu privire la decizia impunerii unei taxe la primirea solicitării tale indicând și motivele 

acesteia;  

 Ne poți solicita rectificarea datelor, în cazul în care constați faptul că acestea nu mai sunt actuale. 

Rectificarea datelor se poate face direct și de către tine, accesând secțiunea „Modifică date”  din 

aplicație; 

 Îți poți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor tale în scop de 

marketing direct sau în scop de analizare a preferințelor tale, astfel încât să nu fii niciodată supus 

unei decizii individuale automate fără acordul tău. Poți să îți retragi consimțământul și direct, 

accesând secțiunea „Modifică date”  din aplicație; 

 Poți opta pentru retragerea din Program și ștergerea datelor tale conform Regulamentului 

Programului; 



 Începând cu 25 mai 2018 ( data la care Regulamentul UE privind Protecția Datelor devine 

aplicabil), poți solicita punerea la dispoziție a datelor pe care le deținem cu privire la persoana ta, 

în scopul portării acestora către alt operator de date cu caracter personal; 

 Poți solicita suspendarea prelucrării datelor tale în condițiile legislației aplicabile privind protecția 

datelor; 

 Poți să te adresezi Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sau instanțelor pentru verificarea respectării drepturilor tale. 

Conform legii avem obligația să răspundem la solicitările tale în scris. Astfel, în măsura în care ne vei adresa 

o solicitare conform celor de mai sus, vom reveni în scris către tine folosind datele de contact pe care le 

deținem sau cele pe care le vei indica în mod expres în cadrul solicitării tale. 

Pentru orice solicitare legată de utilizarea datelor tale personale în contextul Programului, ne poți 

contacta la: 

TELVERDE: 0 800 800 139 

E-mail: privacy_cardplus@carrefour.com  

Adresa: Carrefour România, Sediul Central, Str. Gara Herăstrău, nr. 4C, clădirea B, etaj 7, sector 2, 

Bucureşti  

 

  

mailto:privacy_cardplus@carrefour.com


ANEXA 3 Sărbătorile legale pentru care organizatorul oferă reduceri 

participanților cu ocazia zilei onomastice 
 

Se consideră eligibile pentru acordarea de reduceri conform punctul 4.2.6 din Termene și Condiții 

prenumele de sfinți marcate cu roșu în Calendarul creștin ortodox  după  cum urmează: 

 1 ianuarie – Vasile, Vasilică, Vasilca, Sica, Vasi 

 7 ianuarie - Ion, Ioana, Ionica, Ionuț, Ionel, Ionela 

 Florii - Anemona, Brândușa, Camelia, Codrin, Codrina, Codruț, Codruța, Crăiţa, Crenguţa, Crina, 

Crin, Crinuţa, Crizantema, Dalia, Delia, Floarea, Flora, Florenţa, Florentin, Florentina, Florica, 

Florin, Florina, Florian, Floriana, Floricel, Garofiţa, Gentiana, Gherghina, Iasmin, Iasmina, Iris, 

Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurenţiu, Laurian, Lauriana, Mălina, Margareta, Micșunica, Mugurel, 

Narcis, Narcisa, Panseluţa, Romaniţa, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, 

Zambila, Zambilica 

 23 aprilie - Gheorghe, Gheorghiță, George, Georgiana, Georgian 

 21 mai – Constantin, Elena, Costi, Costel, Costică, Costin, Costinel, Costi, Costeluș, Constantina, 

Ileana, Lenuța, Nuți 

 29 iunie – Petru, Petruța, Petre, Pavel, Paul, Paula 

 20 iulie – Ilie, Iliuță, Ilinca, Ileana 

 15 august – Maria, Marioara, Mariana, Marian, Marinel, Marinela, Măriuca 

 8 septembrie - Maria, Marioara, Mariana, Marian, Marinel, Marinela, Măriuca 

 14 oct – Parascheva, Paraschiva, Paraschiv 

 26 octombrie – Dumitru, Dumitra, Dimitrie, Dumitrița, Mitică 

 8 noiembrie – Mihai, Mihail, Mihaela, Mihuț, Gavril, Gabriel, Gabriela 

 30 noiembrie – Andrei, Andreea, Andreia, Andi 

 6 decembrie – Nicolae, Nicoleta, Nicolaie, Niculae, Niculina 

 27 decembrie – Ștefan, Ștefana, Ștefania, Fane, Fănică, Fana, Fănuța, Fănel, Ștefănel, Ștefănuț 

Prenumele enumerate mai sus sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Organizatorul urmează să ofere 

“Surprize de ziua ta de nume” oricăror participant ce poartă variații ale numelor de sfinți expuse mai sus. 

  



ANEXA 4 Lista magazinelor participante 
Oraș Adresă 

Alba Iulia  Alba Iulia, Bd. T. Vladimirescu nr. 50 A, jud. Alba 

Alexandria  Alexandria, Str. Libertatii nr. 242, jud. Teleorman 

Arad Arad, Str. Stefan cel Mare nr. 54, jud. Arad 

Arad Arad, Bd. Nicolae Titulescu nr. 4, jud. Arad 

Arad Arad Ziridava, Bd. Revolutiei nr. 39-41, jud. Arad 

Arad Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 10-12, jud. Arad 

Arad Arad, Str. Tunarilor nr. 1A, Faleza Sud, jud. Arad 

Arad Arad, Str. Cocorilor nr. 48A, jud. Arad 

Arad Arad, Piata Avram Iancu nr. 18, jud. Arad 

Arad Arad, Str. Sighisoara nr. 6, bl 547A, jud. Arad 

Bacău Bacău, Str. Republicii nr. 74, jud. Bacau 

Bacău Bacău, Str. Marasesti nr. 114, jud. Bacau 

Bacău Bacău, Str. Dumbravei nr. 4, bl. 4, Sc A, parter, jud. Bacau 

Bacău Bacău, Str. Mioritei nr. 27, jud. Bacau 

Bacău Bacău, Str. Marasesti nr. 98, jud Bacau 

Bacău Bacău, Str. Prieteniei nr. 14, jud. Bacau 

Baia Mare Baia Mare, Aleea Mărăști nr. 4, jud. Maramures 

Baia Mare Baia Mare, Str. George Coşbuc nr. 18, jud. Maramures 

Baia Mare Baia Mare, Bd. Traian nr. 3, jud. Maramures 

Băicoi Baicoi, Str. Republicii nr. 107, jud. Prahova 

Băile Felix Băile Felix, Str. Primaverii nr. 18C, Băile Felix, comuna Sanmartin, jud. Bihor 

Berceni Berceni, Bd. 1 Mai nr. 61E, jud. Ilfov 

Bistrița Bistrita, Str. Garii nr. 48, jud. Bistrita-Nasaud 

Bistrița Bistrita, Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud 

Boldești Scăieni Boldesti Scăieni, Str. Stadionului nr. 60, jud. Prahova 

Botoșani Botoșani, Str. Armeana nr. 2, bl. 10-11-12, jud. Botosani 

Botoșani Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 48, jud. Botosani 

Brăila Brăila, Str. Mihai Eminescu nr. 90, Complex Comercial Dunarea, jud. Braila 

Brăila Brăila, Str. Transilvaniei nr. 1 - 5, jud. Braila 

Brașov Brașov, Str. Zorilor nr. 4, jud. Brasov 

Brașov Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 55, 57, 59, jud. Brasov 

Brașov Brașov Astra, Calea București nr. 71, jud. Brasov 

Brașov Brașov, Bd. Alexandru Vlahuta nr. 10, jud. Brasov 

Brașov Brașov, Str. Cris nr. 18, Cartier Racadau, jud. Brasov 

Brașov Brașov, Bd. Grivitei nr. 77, 79, 81, 83 și Str. 13 Decembrie nr. 15, bl. 1, jud. Brașov 

Brașov Brașov, Bd. Victoriei nr. 4, jud. Brașov 

Brașov Brașov, Str. Traian nr. 4, jud. Brasov 



Oraș Adresă 

Brașov Brașov, Str. Nicolae Bălcescu nr. 62, jud. Brasov 

Brașov  Brașov, Str. Uranus nr. 1, jud. Brasov 

București București, Str. Uioara nr. 19, sector 4 

București Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 71 – 73, sector 2 

București Bucuresti, Str. Chilia Veche nr. 2, Sector 6 

București Bucuresti, Calea Crangasi nr. 87, sector 6 

București Bucuresti, Bd. Alexandru Obregia nr. 31, Bl. 15, sector 4 

București Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 249, bloc 48, parter, sector 2 

București București, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court, sector 2 

București Bucuresti, Str. Huedin nr. 15, sector 4 

București Bucuresti, Aleea Barajul Dunarii nr. 3, sector 3 

București Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 78, 78 – 80, 92D, sector 6 

București Bucuresti, Bd. Sincai nr. 1-1A, sector 4 

București Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 140, sector 6 

București Bucuresti, Bd. Drumul Taberei nr. 124, sector 6 

București Bucuresti, Sos. Panduri nr. 71, sector 5 

București București, Str. Dristorului nr. 91-95, sector 3 

București București, Bd. Ferdinand I nr. 118, sector 2 

București București, Calea Dorobantilor nr. 31 – 33, sector 1 

București București, Calea Dorobanti nr. 102-110, Bl. 2, sector 1 

București București, Aleea Barajul Dunarii nr. 12A, sector 3 

București București, Str. Brașov nr. 23A, sector 6 

București București, Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector 1 

București București, Str. Traian Popovici nr. 87 A, sector 3 

București București, Calea Floreasca nr. 246 B, Promenada Mall, sector 1 

București Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 4A Mall, sector 4 

București Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu nr. 154-158, sector 2 

București Bucuresti Fundeni, Șos. Fundeni nr. 159, sector 2 

București București, B-dul Uverturii, nr. 85, bl. O14, sector 6 

București București, Sos. Orhideelor nr. 15A, sector 6 

București București, Str. Menuetului nr. 12, sector 1 

Buzău Buzău, Bd. Unirii Bl P0, P1, parter, jud. Buzau 

Buzău Buzau, Str. Constantin Godean nr. 5, Piata Centrala, jud. Buzau  

Buzău Buzau, Bd. Unirii, bl. B 11, jud. Buzau 

Buzău Buzau, Piata Daciei nr. 1, Complex Comercial Dacia, jud. Buzau 

Călan Călan, Str. Independentei nr. 17, Calan, jud. Hunedoara  

Călimănești Călimănești, Calea lui Traian nr. 824, jud. Valcea 

Câmpina Câmpina, Str. Republicii nr. 16 – 18, jud. Prahova 



Oraș Adresă 

Câmpulung Campulung, Bd. I.C. Bratianu nr. 8, jud. Arges 

Caransebeș Caransebes, Str. Mihai Viteazu nr. 18, jud. Caras-Severin 

Cajvana Cajvana. Str. Cajvana nr. 523, jud. Suceava 

Cernavodă Cernavodă, Str. Cazărmii nr. 1, jud. Constanta 

Chiajna Chiajna, Str. Apeductului nr. 38, sat Rosu, jud. Ilfov  

Chiajna Chiajna, Drumul Bacriului nr. 36D, Apusului Residential, sat Rosu,  jud. Ilfov 

Chișineu Criș Chișineu Criș, Str. Infrățirii nr. 58, jud. Arad 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr. 19, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, FN, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Ploiești nr. 6-8, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 109A, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Lacramioarelor nr. 2, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr. 7, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu nr. 4, parter, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca,, Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu nr. 1, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Pasteur nr. 75, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Piata Garii nr. 1-3, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Piata Garii nr. 1-3, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Dunării nr. 26, jud. Cluj 

Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Str. Iazului nr. 13-15, jud Cluj 

Constanța Constanța, Str. Stefan cel Mare nr. 72, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Aleea Albatros nr. 4, bl. AV23, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Str. Cismeliei nr. 8, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Str. Cismeliei nr. 16, bl. B5, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, Bloc L52A, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Bd. Tomis nr. 235, jud. Constanta 

Constanța Constanța, Str. Rascoala din 1907 nr. 8, jud. Constanta 

Craiova Craiova, Bd. Oltenia nr. 1E, jud. Dolj 

Craiova Craiova, Calea Bucuresti nr. 40-44, jud. Dolj 

Craiova Craiova, Calea Bucuresti nr. 51 B, jud. Dolj 

Craiova Craiova, Bd. 1 Mai nr. 78 (Piata 1 Mai), jud. Dolj 

Craiova Craiova, Str. Nicolae Iorga nr. 122-124, bl. A44-A45, jud. Dolj 

Craiova Craiova, Str. Tabaci nr. 2, jud. Dolj 

Dej Dej, Str. Unirii nr. 2, jud. Cluj 

Deva Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, Complexul Comercial Ulpia, jud. Hunedoara 

Deva Deva, Calea Zarandului, jud. Hunedoara 

Deva Deva, Str. 22 Decembrie nr. 13, jud. Hunedoara  



Oraș Adresă 

Drobeta Drobeta, Str. Horea nr. 12, Complexul Comercial Decebal, jud. Mehedinti 

Drobeta  Drobeta, Bd. Revolutiei 16 – 22 Decembrie 1989 nr. 19, Jud. Mehedinti 

Drobeta  
Drobeta, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 265, Str. Petre Sergescu nr. 2, sc. 6, jud. 
Mehedinti 

Făgăraș Făgăraș, Str. Nicolae Balcescu nr. 25, jud. Brasov 

Fălticeni Fălticeni, Str. Revoluției nr. 1, jud. Suceava 

Fieni Fieni. Str. Runcului nr. 29, jud. Dambovita 

Filiași  Filiasi, Str. Racoteanu nr. 170, bl 15-16, jud. Dolj 

Florești Floresti, Str. Eroilor nr. 13, jud. Cluj 

Florești Floresti, Str. Florilor nr. 194, jud. Cluj 

Florești Florești, Str. Stejarului nr. 35, jud. Cluj 

Florești Florești, Str. Avram Iancu nr. 454, jud. Cluj 

Focșani Focșani, Piata Moldovei nr. 1, jud. Vrancea 

Galați Galați, Str. Macedona nr. 5, jud. Galati 

Galați Galați, Unitatea nr. 19, Complex Comercial Micro 19, parter, jud. Galati 

Galați Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7, sc. 1, bl. S4, jud. Galati 

Galați 
Galați, Str. Brailei nr. 17, Cartier Mazepa 1, Complex Comercial Potcoava de Aur, jud. 
Galati 

Galați Galați, Bd. Brăila nr 220, jud. Galati 

Galați Galați, Str. Domneasca nr. 24, jud. Galati 

Galați Galați, Str. Navelor nr. 5, bl. Siret 1, sc. 1-2, jud. Galați 

Galați Galați, Bd. Brailei nr. 163, bl A3, jud. Galati 

Galați Galați, Bd. Brailei nr. 19, bl. R3, Galati, jud. Galati 

Galați Galați, Str. Oltului nr. 36, jud Galati 

Giroc Giroc, Calea Timisoarei nr. 1, jud. Timis 

Giurgiu Giurgiu, Str. Constantin Brancoveanu nr. 88, jud. Giurgiu 

Hațeg Hateg, Piata Unirii nr. 2, jud. Hunedoara 

Hârlău Hârlău, Str. Gheorghe Doja nr. 4, jud. Iasi 

Hunedoara Hunedoara, Bd. Dacia nr. 6bis, jud. Hunedoara 

Iași Iași, Str. Anastasie Panu nr. 46, Centru Comercial Hala Centrala, jud. Iasi 

Iași Iași, Bd. Tudor Vladimirescu, Centrul Comercial Iulius Mall, jud. Iasi 

Iași Iași, Str. Salciilor nr. 8, bl.828, tronson II și III, jud. Iasi 

Iași Iași, Str. Palat nr. 1, Moldova Mall, jud. Iasi 

Iași Iași, Str. Arcu nr. 29, jud. Iasi 

Iași Iași, Piața Voievozilor nr. 1, bl. A8-A9, jud. Iasi 

Iași Iași, Șos. Națională nr. 55, jud. Iasi 

Iași  Iasi, Str. Ciric nr. 2, jud. Iasi 

Iași  Iasi, Str. Ciurchi nr. 146-150, cladirea EON, parter, jud. Iasi 

Iasi Iasi, Sos. Pacurari nr. 23, jud. Iasi 



Oraș Adresă 

Iasi Iasi, Calea Dacilor nr. 44B, localitatea Dancu, jud. Iasi 

Iasi Iasi, Sos. Bucium nr. 17, jud. Iasi 

Iasi Iasi, Str. Tătăraşi nr. 73-75, jud. Iaşi 

Ivești Ivești, Str. Eremia Grigorescu nr. 598, jud. Galați 

Lugoj Lugoj, Str. N. Balcescu nr. 5, jud. Timis 

Lugoj Lugoj, Str. Bucegi nr. 1-3, jud. Timis 

Mangalia Mangalia, Str. Portului nr. 44A, jud. Constanta 

Marghita Marghita, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, jud. Bihor 

Mărăcineni Mărăcineni, comuna Mărăcineni nr. 468A, jud. Arges 

Mediaș Mediaș, Str. Carpati nr. 1 - 7, jud. Sibiu 

Mioveni Mioveni, Bd. Dacia nr. 269, Str. Postei, bl. D1, parter, Mioveni, jud. Arges 

Moinesti Moinesti, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 5, sc. A, jud. Bacau 

Nădlac Nădlac, Piata Unirii nr. 4, 6, 6A, localitatea Nadlac, jud. Arad 

Moinești Moinești, Str. Tudor Vladimirescu, bl. 5, Sc. A, Moinești, jud. Bacau 

Năvodari  Năvodari, Str. Albinelor nr. 13, jud. Constanța 

Năvodari Năvodari, Str. Albinelor nr. 9, jud. Constanța 

Nojorid Nojorid, Drumul National nr. 93, jud. Bihor 

Oltenița Oltenița , Str. Cuza Vodă nr. 131, jud. Calarasi 

Onești Onesti, Calea Marasesti nr. 15, jud. Bacau 

Oradea Oradea, Str. Corneliu Coposu nr. 10, jud. Bihor 

Oradea Oradea, Piața Cetății nr. 1, jud. Bihor 

Oradea Oradea, Str. Republicii nr. 30, jud. Bihor 

Orșova Orșova, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, jud. Mehedinti 

Otopeni Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224E, jud. Ilfov 

Pechea Pechea, Str. Galati nr. 222, comuna Pechea, sat Pechea, jud. Galati 

Pașcani Pașcani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 62 - 64, jud. Iasi 

Petroșani Petroșani,  Str. Horia nr. 7, jud. Hunedoara 

Petroșani Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 135, jud. Hunedoara 

Piatra Neamț Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 82 (fost 130), jud. Neamt 

Piatra Neamț Piatra Neamț, Bd. Decebal nr. 3, jud. Neamt 

Piatra Neamț Piatra Neamț, Piața Ștefan Cel Mare nr. 1, jud. Neamt 

Pitești Pitești, Str. Victoriei nr. 85, jud. Arges 

Pitești Pitești, Str. I.C. Bratianu bl. B3, jud. Arges 

Pitești Pitești, Str. Alunului nr. 27, Bl. C17 , jud. Arges  

Pitești Pitești, Str. Fratii Golesti nr. 61, bl. S9A, jud. Arges 

Ploiești Ploiești, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, jud. Prahova 

Ploiești Ploiești, Bd. Republicii nr. 177, bl. 10 E, jud. Prahova 

Ploiești Ploiești, Sos. Inelului nr. 3, jud. Prahova 



Oraș Adresă 

Ploiești Ploiești, Bd. Republicii nr. 17-25, jud. Prahova 

Ploiești Ploiești, Bd. Libertatii nr. 4, jud. Prahova 

Ploiești Ploiești, Str. Mihai Viteazu nr. 4, bl. 11B1 - 11B2, jud. Prahova 

Predeal Predeal, Str. Mihail Saulescu nr. 111, jud. Brasov 

Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 127, jud. Valcea 

Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea, Str. Doctor Hacman nr. 29A, Zona Nord, jud. Valcea 

Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea, Str. G-ral Magheru nr. 13-15, jud. Valcea 

Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 121, jud. Valcea 

Râșnov Râșnov, Calea Brașovului nr. 1, jud. Brasov 

Reșița Reșița 1, Str. Fagarasului nr. 15, jud. Caraș-Severin 

Reșița Reșița, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1, Complec Comercial Nera jud. Caraș-Severin 

Reșița  Reșița, Bd. Republicii nr. 5-7, jud. Caras-Severin 

Roman Roman, Str. Sucedava nr. 133 – 139, jud. Neamt 

Sânnicolau Sânnicolau, Str. Republicii nr. 17, jud. Timis 

Sânmartin Sânmartin, Bd. Felix nr. 68, jud. Bihor 

Sebeș Sebeș, Str. Decebal nr. 1, jud. Alba 

Sibiu Sibiu, Str. Rahovei nr. 45, jud. Sibiu 

Sibiu Sibiu, Str. Avram Iancu nr. 1-3, jud. Sibiu 

Sibiu Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, jud. Sibiu 

Sibiu Sibiu, Str. Papiu Ilarian nr. 2, jud. Sibiu 

Sighetu Marmației  Sighetu Marmatiei, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 23A, jud. Maramures 

Simeria Simeria, Bd. Avram Iancu, jud. Hunedoara 

Sinaia Sinaia, Bd. Carol nr. 41, Centrul Comercial Carpati, jud. Prahova 

Șiria Șiria, Str. Regiment 85 Infanterie nr. 187A, jud. Arad 

Slatina Slatina, Str. A.I. Cuza, nr. 20, parter, jud. Olt 

Slatina Slatina, Str. Cornisei nr. 11 C, jud. Olt 

Slatina Slatina, Str. Muncii nr. 2, jud. Olt 

Slatina Slatina, Str. Crisan nr. 1A, jud. Olt 

Slatina  Slatina, Str. Vailor nr. 20, jud. Olt 

Slatina Slatina, Str. Primaverii nr. 8, jud. Olt 

Slobozia Slobozia, Str. Decebal nr. 6, jud. Ialomita 

Slobozia Slobozia, Bd. Matei Basarab nr. 30, jud. Ialomita 

Ștefăneștii de Arges Ștefăneștii de Arges, Str. Coasta Campului nr. 56B, judet Arges 

Ștefăneștii de Jos Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti nr. 71, jud. Ilfov 

Ștefăneștii de Jos 
Comuna Stefanestii de Jos, Str. Europa nr. 9 bis, Complex Rezidential Cosmopolis, 
jud. Ilfov 

Târgoviște Targoviste, Str. Tricolorului nr. 2, jud. Dambovita 

Târgoviște Targoviste, Str. Garii nr. 6, jud. Dambovita 



Oraș Adresă 

Târgu Frumos Târgu Frumos, Str. Stefan cel Mare nr. 2, jud. Iasi 

Târgu Jiu Targu Jiu, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, jud. Gorj  

Târgu Jiu Targu Jiu Piata Mica, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 70, jud. Gorj 

Târgu Jiu Targu Jiu, Calea Eroilor nr. 6, jud. Gorj 

Târgu Jiu Targu Jiu, Calea Unirii nr. 2C, Piata Centrala, jud. Gorj 

Târgu Mureș Târgu Mureș, Piata Victoriei nr. 14, Centrul Comercial Mures Mall, jud. Mures 

Târgu Mureș Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 217, jud. Mures 

Târgu Mureș Târgu Mureș, Bd. 1848 nr. 46A, jud. Mures 

Târgu Mureș Târgu Mureș, Str. Voinicenilor nr. 52, jud. Mures 

Timișoara Timisoara, Str. Mures nr. 188-190, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Uranus nr. 9, jud. Timis 

Timișoara Timișoara,, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Carol Telbisz nr. 3, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Bd. Cetatii, nr. 1A, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Bd. Dambovita nr. 49A, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 6A, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Burebista nr. 11, Piata Dacia, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Gheorghe Ranetti nr. 28, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Circumvalatiunii nr. 1, jud. Timis 

Timișoara Timișoara,  Str. Iosif Bulbuca nr. 12, jud. Timis 

Timișoara Timișoara, Str. Gheorghe Lazar nr. 9, jud. Timis 

Tulcea Tulcea, Str. Babadag nr. 159, jud. Tulcea 

Turda Turda, Str. Republicii nr. 13-14, jud. Cluj 

Vaslui Vaslui, Bd. Traian nr. 64 - 66, jud. Vaslui 

Vaslui  Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 82, jud. Vaslui 

Zalău Zalău, Str. Iuliu Maniu nr. 25, Complexul Comercial Silvania, jud. Sălaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACT ADITIONAL nr. 1/ 1.08.2017 

la  Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada  1 august 2017 – 30 septembrie 2017, se completeaza CAP 4  denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct  4.2.9 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului si Cumularea de sume 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinele din tabelul anexat, 

pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 

Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 1 august – 31 august pe Card se va cumula sold  conform cu valoarea inregistrata pe 
bonul de cumparaturi 
 

- La atingerea pragului de 350 lei pe bonul de cumparaturi se va printa pe bonul de casa un mesaj 
care anunta acordarea unei reduceri de 10% la primul cos de cumparaturi efectuat cu Card Plus 
intre 01-30 septembrie. 

 

Nu exista restrictii de valoare la cosul de cumparaturi pentru care se acorda reducerea.  

Card Plus, este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate Magazinele din tabelul anexat, in 

schimbul completarii integrale si a semnarii in aplicatia de inscriere in programul de fidelitate Card Plus.  

Accesul la datele din cont sunt posibile doar pentru Participantii care detin un card cu toate datele 

obligatorii completate corect in sistem, adica au completat si semnat in formularul de inrolare, conform 

specificatiilor din Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus.  

Card Plus se poate folosi imediat dupa primire, urmand ca sumele de pe bonurile de casa sa inceapa sa 

se cumuleze in cont incepand cu prima cumparatura la care se foloseste Cardul Plus. 

Mecanismul campaniei de cumulare de sume 

Fiecare participant la  program va cumula pe card valoarea tuturor cumparaturilor dintr-o anumita 

perioada de timp iar functie de valoarea totala a acestora si dupa atingerea unui prag minim stabilit si 

anuntat public, i se va tipari automat pe bonul de casa un mesaj de informare cu privire la  o reducere la 

primul cos de cumparaturi in luna urmatoare. Acest bon de reducere se va printa o singura data, la 

momentul atingerii pragului.  

In perioada de colectare, in contul de client se vor cumula sumele conform cu valoarea bonului de casa 

(exemplu:pentru un bon de 25 lei contul se va debita cu 25 lei). Atat in perioada de cumulare, cat si in cea 

de aplicare a discount-ului vor fi excluse de la acordarea reducerii tigarile, produsele alcoolice, taxa verde, 

taxa eco, pungile de cumparaturi, bonurile valorice, cartelele de telefonie. In cazul in care Organizatorul 



decide sa limiteze valoarea maxima pentru care se acorda discount-ul, acesta va instiinta  clientii in mod 

corespunzator. 

Card Plus se va prezenta cu ocazia fiecarei cumparaturi, inainte de scanarea tuturor produselor, iar 

inregistrarea sumelor pe card se face doar la momentul scanarii cardului, fara posibilitate de incarcare 

retroactiva a acestora. 

Reducerea  se poate folosi o singura data de catre oricare din cei 4 posesori de carduri aferente unui cont 

de client la prima cumparatura din luna ulterioara celei in care se cumuleaza suma necesara. Ulterior 

utilizarii acestei reduceri, promotia inchide posibilitatea de acordarii discount-ului. 

ANEXA 

 Nr.crt. Denumire magazin Oras/ Adresa 

1 Arad  Arad, Str. Tunarilor 1A, Faleza Sud 

2 Bacau Moinesti Bacau Moinesti, Str. Tudor Vladimirescu, bl.5, sc.A, Moinesti, jud. Bacau 

3 Botosani Botosani, STR. ARMEANA NR.2 BL. 10-11-12, PIATA CENTRALA 

4 

Express Botosani 

Bulevard Botosani, B-dul Mihai Eminescu , nr 48 

5 Braila Dunarea 

Braila Dunarea, Str. Mihai Eminescu nr. 90, Braila, Complex Comercial 

Dunarea 

6 

Brasov 13 

Decembrie  

Brasov 13 decembrie, Str. 13 Decembrie nr. 55, 57, 59 si Str. Aurel Vlaicu nr 

112, 110, bl 23, Brasov  (faget) 

7 Brasov Astra Brasov Astra, Calea Bucuresti, Nr. 71, Brasov 

8 Brasov ITC Brasov ITC, Str. Alexandru Vlahuta nr. 10, Brasov  

9 Brasov Magnolia BRASOV MAGNOLIA, STR.CRIS, NR.18 CARTIER RACADAU 

10 
Brasov Onix 

Brasov ONIX, Bd. Grivitei nr. 77, 79, 81, 83 si Str. 13 Decembrie nr. 15, Bl. 1, 

Brasov 

11 Brasov Victoria Brasov Victoria, Bd. Victoriei nr. 4, Brasov  

12 Brasov Privilegio Brasov (Privilegio), Str. Traian, nr. 4, Brașov 

13 Comarnic  Comarnic, Str Republicii, nr 4, Comarnic 

14 Deva 

Deva, Str. 22 Decembrie nr.37 Deva 330166 Complexul Comercial Ulpia 

jud.Hunedoara 

15 Făgăraș Fagaras, Str. Nicolae Balcescu nr. 25, jud. Brasov 

16 Focsani  Focsani, Piata Moldovei nr 1, Focsani, jud. Vrancea 



 Nr.crt. Denumire magazin Oras/ Adresa 

17 Galati Micro Cartier Micro 19, Unitatea Nr 19, Centru Comercial Micro 19, parter (Alcom) 

18 Galati 1 DECEMBRIE Galati 1 DECEMBRIE, Str. 1 Decembrie 1918, Bl S4, Galati  

19 Galati 1 

Galati 1, Str.Brailei, nr.17, Cartier Mazepa 1, Complex Com.Potcoava de Aur, 

jud.Galati 

20 Galati Dunarea Galati Dunarea, Bd. Brăila, nr. 220, Galați 

21 Giroc  Giroc, Calea Timisoarei, nr. 1, Giroc, Judetul Timis 

22 Iasi Hala Iasi Hala, Str. Anastasie Panu, Nr.46 

23 Iasi Iulius Mall  Iasi Iulius Mall, Bd. Tudor Vladimirescu, Centrul Comercial Iulius Mall  

24 Iasi Salciilor Iasi Salciilor, Str Salciilor, nr.8, bl.828, tronson II si III, Iasi, jud. Iasi 

25 Lugoj Balcescu Lugoj, str.N. Balcescu nr.5 Lugoj 305500 jud.Timis 

26 Lugoj Bucegi Lugoj, STR. BUCEGI NR.1-3 

27 Navodari Albinelor Navodari, Str Albinelor nr 13 , Navodari 

28 Navodari 15E Navodari, Str Albinelor nr 9, Navodari 

29 ORADEA Casaban ORADEA, STR CASABAN nr. 51 (OSIA) 

30 Oradea Coposu ORADEA, str.Corneliu Coposu nr.10 Oradea 410469 jud.Bihor  

31 Petrosani Petrosani, str.Horia nr.7 Petrosani jud.Hunedoara 

32 Piatra Neamt Piatra Neamt, Bd. Traian nr. 82 (fost 130), jud. Neamt 

33 Ploiesti Big Ploiesti Big, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, Ploiesti, jud. Prahova 

34 Ploiesti Dacia Ploiesti Dacia, Bd. Republicii nr.177, Bl.10 E, Ploiesti 

35 Ploiesti Vest Ploiesti Vest, Str. Inelului nr. 3, Ploiesti, jud. Prahova 

36 Ploiesti Winmarkt Ploiesti Winmarkt, Bd-ul Republicii nr 17-25 

37 Predeal Predeal, Str. Mihail Saulescu nr. 111, Predeal 

38 Rm. Valcea  Rm. Valcea, Str. Calea lui Traian nr. 127, Ramnicu Valcea, jud. Valcea 

39 Rm. Valcea Rm. Valcea, STR. DOCTOR HACMAN NR.29A, ZONA NORD 

40 Resita 1(Govandari) Resita 1 ( Govandari),str.Fagarasului nr.15 Resita 320162 jud.Caras-Severin 

41 Resita Nera  Resita Nera, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1 

42 Sannicolau Sannicolau, Str.Republicii nr.17 Sannicolau jud.Timis 



 Nr.crt. Denumire magazin Oras/ Adresa 

43 Sibiu Rahova Sibiu Market, Str. Rahovei nr. 45, Sibiu, Jud. Sibiu 

44 Simeria Simeria, B-dul Avram Iancu 

45 Tg. Frumos Targu Frumos, Str. Stefan cel Mare, nr. 2, jud. Iasi 

46 Timisoara  Uranus Timisoara  Uranus, STR Uranus nr 9  

47 

Timisoara 1 

Decembrie Timisoara 1 DECEMBRIE, BD. EROILOR DE LA TISA NR.22 

48 Timisoara Bega   Timisoara Bega, Str Carol Telbisz, nr 3, timisoara  

49 Timisoara Cetatii  Timisoara Cetatii, B-dul Cetatii, nr 1a, Timisoara 

50 Timisoara Clasic Timisoara, monrovia, classic, Bd. Dambovita nr 49A, Timisoara 

51 Timisoara Piata 700 Str. Coriolan Brediceanu, nr.6A (piata 700) 

52 Timisoara Dacia Timisoara Dacia, Piata Dacia, Str. Burebista nr. 11, Timisoara 

53 Zalau Zalau, Str.Iuliu Maniu nr.25 Zalau  Complexul Comercial Silvania jud.Salaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACT ADITIONAL nr. 2/ 29.09.2017 

la  Programul de fidelitate CARD PLUS 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS . 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada  2 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.10 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinele din tabelul anexat, 

pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 

Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 2 octombrie  – 31 octombrie, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minim 50 
lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse 
tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru promotie. 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 2 octombrie – 31 octombrie la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 
 
ANEXA 

 Nr.crt. Magazin Oras/ Adresa 

1 Alba Iulia  Alba Iulia, Bd. T. Vladimirescu nr. 50 A, Alba Iulia, Jud. Alba 

2 Alexandria  Alexandria, Str. Libertatii nr 242, Alexandria, Jud. Teleorman 

3 Baicoi Baicoi, Strada Republicii, nr. 107, Jud. Prahova 

4 Buzau Buzau, Bulevardul Unirii Bl P0, P1, Parter, Jud. Buzau 

5 Buzau Buzau Hala Centrala, Piata Centrala, Str. Constantin Godean, nr 5, Jud. Buzau  

6 Buzau Buzau, Bd. Unirii, bloc B 11, Jud. Buzau 

7 Buzau Buzau, Str. Piata Daciei nr. 1, Jud. Buzau, Complex Comercial Dacia, jud. Buzau 

8 Caransebes Caransebes, Str. Mihai Viteazu nr.18, Caransebes, Jud.Caras-Severin 

9 Dej Dej, Str. Unirii nr. 2, Jud. Cluj 



 Nr.crt. Magazin Oras/ Adresa 

10 Filiasi  Filiasi, Str. Racoteanu, nr 170, bl 15-16, Jud. Dolj 

11 Mioveni Mioveni, Bd. Dacia + Str. Postei, bl. D1, parter, Mioveni, Jud. Arges 

12 

Sighetu 

Marmatiei  

Sighetu Marmatiei, Piata 1 Decembrie 1918 nr.23/A 435500 Sighetu Marmatiei, Jud. 

Maramures 

13 Stefanestii de Jos Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de Jos, tarla 41, Jud. Ilfov 

14 Targu Jiu Targu Jiu Ana, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, Targu Jiu, Jud. Gorj  

15 Targu Jiu Targu Jiu Piata Mica, Str 1 decembrie 1918, nr 70 A, Jud. Gorj 

16 Targu Jiu Targu Jiu Hotel Gorj, Calea Eroilor nr. 6, Targu Jiu, Jud. Gorj 

17 Targu Jiu Targu Jiu, Calea Unirii nr. 2c - Piata Centrala, Jud. Gorj 

18 Vaslui  Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 82, Vaslui, Jud. Vaslui 

19 Vaslui  Vaslui, Str. Traian nr. 64-66, Jud. Vaslui 

20 Bucuresti Bucuresti Caramfil, Str. Nicolae Caramfil, nr 71 - 73, Sector 2, Bucuresti 

21 Bucuresti Bucuresti, Str. Chilia Veche nr. 2, Sector 6 , Bucuresti 

22 Bucuresti Bucuresti Crangasi, Calea Crangasi nr. 87, Sector 6, Bucuresti 

23 Bucuresti Bucuresti Cultural, Bd. Alexandru Obregia, nr. 31, Bl. 15, Sector 4, București 

24 Bucuresti Bucuresti Delfinului, Sos. Pantelimon nr. 249, Bl. 48, Parter, Sector 2, Bucuresti 

25 Bucuresti Str. Gara Herastrau nr. 4C (Market Skanska), Green Court, Sector 2, Bucuresti 

26 Bucuresti Bucuresti Huedin, Str. Huedin nr. 19, Sector 4, Bucuresti 

27 Bucuresti Bucuresti, Str Liviu Rebreanu nr 1, Sector 3, Bucuresti 

28 Bucuresti Bucuresti Minis, Aleea Barajul Dunarii nr. 3, Sector 3, Bucuresti 

29 Bucuresti Bucuresti Ruxir/Veterani, Bd. Iuliu Maniu nr. 78, 78 - 80, 92D, Sector 6, Bucuresti 

30 Bucuresti Bucuresti Sincai, Bd. Sincai nr. 1-1A, Sector 4, Bucuresti 

31 Bucuresti Bucuresti Centrul Comercial Sir Dado, Sos. Virtutii nr 1, Sector 6, Bucuresti 

32 Bucuresti Bucuresti Vitan, Str. Branduselor n. 2 -4, Sector 3, Bucuresti 

33 Bucuresti Bucuresti Gorjului, B-dul Iuliu Maniu nr. 140, Sector 6, Bucuresti 

34 Bucuresti Bucuresti, Dr. Taberei, Bd-ul Drumul Taberei nr 124, Sector 6, Bucuresti 

35 Bucuresti Bucuresti Razoare, Sos. Panduri nr 71, Sector 5, Bucuresti 



 Nr.crt. Magazin Oras/ Adresa 

36 Bucuresti Bucuresti, Str. Uioara nr. 15, Sector 4, Bucuresti 

37 Voluntari Pipera, Bd. Pipera nr. 17, Voluntari, Jud. Ilfov  

38 Campina Campina, Str. Republicii, nr. 16-18, Jud. Prahova 

39 Drobeta 

Drobeta, Str. Horea nr.12 Dr.Tr.Severin 220132 Complexul Comercial Decebal, 

Jud.Mehedinti 

40 Drobeta  

Drobeta, Bd. Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 nr. 19, Drobeta Turnu Severin, Jud. 

Mehedinti 

41 Drobeta  

Drobeta, Bd. Tudor Vladimirescu nr.265, respectiv Str. Petre Sergescu nr.2,Sc. 6, Jud. 

Mehedinti 

42 Craiova Craiova Str. Nicolae Iorga nr. 122-124, bl. A44-A45, Craiova, Jud. Dolj 

43 Craiova Craiova, Bd. Oltenia, Bd Oltenia nr 1E, Craiova, Jud. Dolj 

44 Craiova Craiova, Calea Bucuresti nr. 40 - 44, Jud. Dolj 

45 Craiova Craiova Fratii Buzesti, Str. Eugeniu Carada nr. 2, Craiova, Jud. Dolj 

46 Craiova Craiova Piata Centrala, Calea Bucuresti, nr 51 B, Craiova, Jud. Dolj 

47 Craiova Craiova, Bd. 1 Mai nr. 78 (Piata 1 Mai), Craiova, Jud. Dolj 

48 Targoviste Targoviste Mondial, Centrul Com. Mondial, Str. Tricolorului 2, Targoviste, Jud. Dambovita 

49 Targoviste Targoviste Pavcom, Str Garii nr 6, Jud. Dambovita 

50 Boldesti Boldesti, Strada Stadionului, nr. 60, Boldeşti Scăeni, Jud. Prahova 

51 Chiajna Chiajna Militari Residence, Satul Rosu, Str Rezervelor nr 57, Jud. Ilfov  

52 Calan Calan, Str Independentei nr 17, Calan, Jud Hunedoara  

53 Sibiu Sibiu Market, Str. Rahovei nr. 45, Sibiu, Jud. Sibiu 

54 

Stefanestii de 

Arges 

Stefanestii de Arges, Coasta Campului nr. 56, Jud. Arges 

 
 
Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

ACT ADITIONAL nr. 3/ 25.10.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada  26 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.11 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Timisoara Str. 

Mures 188-190(fost Str. Mures 186 colt cu Debussy), Jud. Timis, pastrandu-se specificatiile descrise in 

Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele 

particularitati: 

- In perioada 26 octombrie – 31 octombrie, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minim 50 
lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse 
tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 26 octombrie – 31 octombrie la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 4/ 8.11.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada  9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.12 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Slatina, Str. 

Crisan nr. 1A, jud. Olt, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 

Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 
minim 50 lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. Sunt 
excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 5/ 15.11.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada  9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.13 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Arad, Str. 

Cocorilor nr. 48A, jud. Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 

Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 23 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 
de minim 50 lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. 
Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru 
promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 23 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 6/ 27.11.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 28 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.14 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Cluj Napoca, 
Piata Garii nr 1-3, jud. Cluj, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 28 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 
de minim 50 lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. 
Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru 
promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 28 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 7/ 29.11.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 30 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.15 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Chisineu Cris, 
Strada Infrățirii nr. 58, Județul Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 30 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 
de minim 50 lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. 
Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru 
promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 30 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 8/ 13.12.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 14 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.16 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinele din Chiajna Militari 
Residence, Satul Rosu, Str. Apeductului Nr 38, judetul Ilfov, Str. Ciurchi nr. 146-150, parter, jud. Iasi, si 
Slatina, Str. Vailor nr. 20, jud. Olt, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

- In perioada 14 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 
de minim 50 lei, toti clientii vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon nefiscal. 
Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru 
promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 14 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 9/ 20.12.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 21 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.17 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinele din Berceni, Bd. 1 
Mai nr. 61E, jud. Ilfov, Express Cluj-Napoca, Str. Dunării nr. 26, jud. Cluj și Express Hunedoara, Bd. Dacia 

nr. 6bis, jud. Hunedoara, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 21 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minim 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 21 decembrie 2017 – 31 decembrie 2017 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 10/ 22.12.2017 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.18 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul din Sos. Fundeni nr. 

159, sector 2, Bucuresti, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 29 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minim 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 11/ 12.01.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 8.3 din Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate 

Card Plus (Termene si Conditii), Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. Se modifica art. 3.1. astfel: 

Produsele participante la Program sunt TOATE produsele comercializate în cadrul Magazinelor în 

Perioada Programului cu exceptia produsele din categoriile: ţigări/ţigarete şi produse din tutun 

(vândute per pachet sau per cartuş) si bauturilor spirtoase, („Produsele Participante”) și care se pot 

achiziționa de cãtre clienții magazinelor Market, posesori ai Card Plus. 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACT ADITIONAL nr. 12/ 23.01.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 25 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.19 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Cosmopolis 

- sat Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos, strada Europa, nr. 9 bis, Complex Rezidential 

Cosmopolis, Cosmopolis Shopping Center, Judet Ilfov, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 25 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minim 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 25 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 13/ 29.01.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 30 ianuarie 2018 – 28 februarie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.20 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Marghita, 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.10, jud. Bihor, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 30 ianuarie 2018 – 28 februarie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minim 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 30 ianuarie 2018 – 28 februarie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 14/ 13.02.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km.11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 15 februarie 2018 – 28 februarie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.21 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Siria, Str. 
Regiment 85 Infanterie nr. 187A, jud. Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 15 februarie 2018 – 28 februarie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minim 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 15 februarie 2018 – 28 februarie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 15/ 19.03.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 22 martie – 31 martie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.22 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Arad, Piata 
Avram Iancu nr. 18, jud. Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare 
la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 22 martie 2018 – 31 martie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 22 martie 2018 – 31 martie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 16/ 26.03.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 martie – 30 aprilie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.23 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Iasi, Sos. 
Pacurari nr. 23, jud. Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 29 martie 2018 – 30 aprilie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 martie 2018 – 30 aprilie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 17/ 15.05.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 24 mai – 31 mai 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.24 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Bistrita, 
Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrita-Nasaud, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 24 mai 2018 – 31 mai 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 24 mai 2018 – 31 mai 2018 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 18/ 30.05.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 31 mai – 30 iunie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.25 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Dorobanti, 
Calea Dorobanti nr. 102 - 110, sector 1, Bucuresti, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 31 mai 2018 – 30 iunie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 31 mai 2018 – 30 iunie 2018 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 19/ 11.06.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 14 iunie – 30 iunie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.26 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Baia Mare, 
B-dul Traian nr. 3, jud. Maramures, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 14 iunie 2018 – 30 iunie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 14 iunie 2018 – 30 iunie 2018 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 20/ 6.08.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In august –decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul programului 

Card Plus cu un nou punct 4.2.27 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia Happy Hour in Magazinele Participante, 
pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 
Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 11 august 2018, 11 septembrie 2018, 11 octombrie 2018, 10 noiembrie 2018 si 11 
decembrie 2018 in intervalul orar - 7.00 - 9.00 si 21.00 - 23.00 

- se va acorda o reducere de 10%, in limita sumei de 500 lei, la un cos de cumparaturi pentru toti 
posesorii de Card Plus.  

- reducerea se aplica in limita a 500 de lei o singura data/client/zi doar pentru posesorii de card 
plus 

- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 500 lei a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 21/ 20.08.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 23 august – 31 august 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.28 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Bacau Piata 
Sud, Str. Marasesti nr. 98, jud. Bacau pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 23 august 2018 – 31 august 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 23 august 2018 – 31 august 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 22/ 29.08.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 30 august – 30 septembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.29 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Nojorid, 
Drumul National nr. 93, jud. Bihor pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada 30 august 2018 – 30 septembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 30 august 2018 – 30 septembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 23/ 26.09.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 27 septembrie – 31 octombrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.30 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Galati, Str. 
Navelor nr. 5, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  27 septembrie 2018 – 31 octombrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 27 septembrie 2018 – 31 octombrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 24/ 3.10.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 4 octombrie – 31 octombrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.31 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Harlau, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 4, jud. Iasi pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare 
la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  4 octombrie 2018 – 31 octombrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 4 octombrie 2018 – 31 octombrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 25/ 24.10.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 25 octombrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.32 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Fieni, Str. 
Runcului nr. 29, jud. Dambovita pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  25 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 25 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 26/ 30.10.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.33 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Botosani, 
Calea Nationala nr. 90, bl. F3, jud. Botosani pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  1 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 1 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 27/ 14.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 15 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.34 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Iasi Dancu, 
Calea Dacilor nr. 44B, localitatea Dancu, jud. Iasi pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 28/ 14.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 15 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.35 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Cluj Florilor, 
Str. Florilor nr. 194, comuna Floresti, jud. Cluj pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 29/ 14.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 15 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.36 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Slatina, Str. 
Primaverii nr. 8, jud. Olt pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 15 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 30/ 21.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 22 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.37 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Iasi, Sos. 
Bucium nr. 17, jud. Iasi pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  22 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 22 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 31/ 21.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 22 noiembrie – 30 noiembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.38 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Roman, Str. 
Sucedava nr. 133 - 139, jud. Neamt pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  22 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 22 noiembrie 2018 – 30 noiembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 32/ 28.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 noiembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.39 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Slobozia, 
Str. Decebal nr. 6, jud. Ialomita pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare 
la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul 
de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 33/ 28.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 noiembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.40 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Arad, Str. 
Sighisoara nr. 6, jud. Arad pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 34/ 28.11.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 noiembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.41 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Pechea, Str. 
Galati nr. 222, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentan 

 

ACT ADITIONAL nr. 35/ 5.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 6 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.42 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Nadlac, 
Piata Unirii nr. 4 - 6A, jud. Arad pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare 
la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



Prin reprezentant 

 

 

ACT ADITIONAL nr. 36/ 5.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 6 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.43 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Iasi, Str. 
Tătăraşi nr. 73-75, jud. Iaşi pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 37/ 5.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 6 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.44 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Botosani, 
Str. Primăverii nr. 24, jud. Botoşani pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 6 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 38/ 12.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 13 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.45 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Floresti, Str. 
Stejarului, nr. 35, localitatea Floresti, jud. Cluj pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 39/ 12.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 13 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.46 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Barlad, Str. 
Simionescu Sava nr. 12, jud. Vaslui pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 40/ 12.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 13 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.47 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Galati ,  
B-dul Brailei, nr. 165, Bl A3, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 13 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 41/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.48 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Sanmartin 
B-dul Felix nr 68, Sanmartin jud. Bihor pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 42/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.49 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Uverturii, 
B-dul Uverturii nr. 85, bl. O14, sector 6, Bucuresti pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 43/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.50 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Apusului 
Rezidential, Drumul Bacriului nr. 36D, comuna Chiajna, sat Rosu,  jud. Ilfov pastrandu-se specificatiile 
descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand 
urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 44/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.51 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Galati,  
B-dul Brailei nr. 19, Bl R3, Galati, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 45/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.52 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Deva,  
Str. 22 Decembrie nr. 13, Deva, jud. Hunedoara pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 

ACT ADITIONAL nr. 46/ 19.12.2018 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2018, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.53 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Tg. Jiu,  
Str. Victoriei nr. 205-207, Tg. Jiu, jud. Gorj pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 



Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

ACT ADITIONAL nr. 47/ 10.01.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In ianuarie –decembrie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul programului 

Card Plus cu un nou punct 4.2.54 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia Happy Hour in Magazinele Participante, 
pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 
Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 12 ianuarie 2019, 9 februarie 2019, 9 martie 2019, 11 aprilie 2019, 11 mai 2019, 11 
iunie 2019, 11 iulie 2019, 10 august 2019, 11 septembrie 2019, 11 octombrie 2019, 9 noiembrie 
2019 si 11 decembrie 2019, in intervalul orar - 7.00 - 9.00 si 21.00 - 23.00 

- se va acorda o reducere de 10%, in limita sumei de 500 lei, la un cos de cumparaturi pentru toti 
posesorii de Card Plus.  

- reducerea se aplica in limita a 500 de lei o singura data/client/zi doar pentru posesorii de card 
plus 

- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 500 lei a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 



 

Prin reprezentant 

ACT ADITIONAL nr. 48/ 4.02.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In februarie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul programului Card Plus 

cu un nou punct 4.2.55 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia  ”Martea seniorilor” in Magazinele Participante, 
pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 
Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 5 februarie 2019, 12 februarie 2019, 19 februarie 2019 si 26 februarie 2019  
- se va acorda o reducere de 10%  la un cos de cumparaturi de minimum 40 lei (TVA inclus) pentru 

toti posesorii de Card Plus cu varsta minima de 55 de ani  
- reducerea se aplica in limita a 500 de lei/bon doar pentru posesorii de Card Plus 
- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 40 lei (TVA inclus) a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

 

Prin reprezentant 



ACT ADITIONAL nr. 49/ 6.03.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 7 martie – 31 martie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.56 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Slobozia,  
B-dul Matei Basarb nr. 30, jud. Ialomita pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  7 martie 2019 – 31 martie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 7 martie 2019 – 31 martie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 50/ 26.03.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 27 martie – 9 aprilie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.57 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE REDESCHIDERE A CARREFOUR MARKET HUEDIN”  

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE REDESCHIDERE a Magazinul Market 

Huedin, Str. Huedin, nr. 19, Sector 4, Bucuresti, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  27 martie 2019 – 9 aprilie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii detinatori Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 27 martie 2019 – 9 aprilie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 51/ 27.03.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 28 martie – 30 aprilie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.58 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Ivesti,  
Str. Eremia Grigorescu nr. 598, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  28 martie 2019 – 30 aprilie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 28 martie 2019 – 30 aprilie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 52/ 1.04.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada aprilie - iunie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.59 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia  ”Martea seniorilor” in Magazinele Participante 
din Bacau: Str. Republicii nr. 76, Str. Stefan cel Mare nr. 28 A, Str. Republicii nr. 74, pastrandu-se 
specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar 
avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 2 aprilie 2019, 9 aprilie 2019, 16 aprilie 2019, 23 aprilie si 30 aprilie 2019, 7 mai 2019, 
14 mai 2019, 21 mai 2019, 28 mai 2019, 4 iunie 2019, 11 iunie 2019, 18 iunie 2019, 25 iunie 2019 

- se va acorda o reducere de 10%  la un cos de cumparaturi de minimum 40 lei (TVA inclus) pentru 
toti posesorii de Card Plus cu varsta minima de 55 de ani  

- reducerea se aplica in limita a 500 de lei/bon doar pentru posesorii de Card Plus 
- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 40 lei (TVA inclus) a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 53/ 3.04.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 4 aprilie – 30 aprilie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.60 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Timisoara,  
Str. Gheorghe Lazar nr. 9, jud. Timis pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  4 aprilie 2019 – 30 aprilie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 4 aprilie 2019 – 30 aprilie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 54/ 8.04.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada aprilie - iunie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.61 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia  ”Martea seniorilor” in Magazinele Participante 
din Piatra Neamt: Str. Stefan cel Mare  nr. 1, B-dul Decebal nr. 3, B-dul Traian nr 82, pastrandu-se 
specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar 
avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 9 aprilie 2019, 16 aprilie 2019, 23 aprilie si 30 aprilie 2019, 7 mai 2019, 14 mai 2019, 
21 mai 2019, 28 mai 2019, 4 iunie 2019, 11 iunie 2019, 18 iunie 2019, 25 iunie 2019 

- se va acorda o reducere de 10%  la un cos de cumparaturi de minimum 40 lei (TVA inclus) pentru 
toti posesorii de Card Plus cu varsta minima de 55 de ani  

- reducerea se aplica in limita a 500 de lei/bon doar pentru posesorii de Card Plus 
- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 40 lei (TVA inclus) a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 55/ 8.05.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 9 mai – 31 mai 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.62 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Craiova,  
Str. Tabaci nr. 2, jud. Dolj pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  9 mai 2019 – 31 mai 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 50 

lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui 
bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil 
pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 9 mai 2019 – 31 mai 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 56/ 13.05.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 15 mai – 31 mai 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.63 care va avea urmatorii termeni: 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura PROMOTIA „5 lei pentru minimum 50 lei” in Magazinul 
Market Timisoara, Str. Gh. Lazar nr. 9, Timisoara, jud. Timis pastrandu-se specificatiile descrise in 
Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele 
particularitati: 

 
- In perioada  15 mai 2019 – 31 mai 2019, la cumparaturi cu Cardul in valoare de minimum 50 lei, 

toti clientii detinatori de Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma unui bon 
nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul  pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de 
timbru, ziarele si revistele de la valoarea de 50 lei a bonului eligibil pentru promotie. 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 15 mai 2019 – 31 mai 2019 la cumparaturi de 
minimum 25 lei. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul  pungile de cumparaturi, taxa eco, 
ziarele si revistele de la valoarea de 25 lei a bonului 

- Se pot cumula mai multe cupoane de reducere pe acelasi bon fiscal 
- Clientii detinatori de Card Plus pot beneficia de un un numar nelimitat de cupoane de reducere 

de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



 

ACT ADITIONAL nr. 57/ 13.05.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 16 mai – 31 mai 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.64 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Pitesti,  
Str. I.C. Bratianu, bl. B3, Pitesti, jud. Arges pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  16 mai 2019 – 31 mai 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 16 mai 2019 – 31 mai 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 



ACT ADITIONAL nr. 58/ 22.05.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 22 mai – 30 iunie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.65 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Baile Felix,  
Str Primaverii nr 18C, Baile Felix, comuna Sanmartin, jud. Bihor pastrandu-se specificatiile descrise in 
Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele 
particularitati: 

 
- In perioada  23 mai 2019 – 30 iunie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 23 mai 2019 – 30 iunie 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 59/ 5.06.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 6 iunie – 30 iunie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.66 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Bacau,  
Str Prieteniei nr. 14, Bacau, jud. Bacau pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  6 iunie 2019 – 30 iunie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 6 iunie 2019 – 30 iunie 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 60/ 19.06.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 20 iunie – 30 iunie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.67 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Orhideea,  
Sos. Orhideelor nr. 15A, sector 6, Bucuresti pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  20 iunie 2019 – 30 iunie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 20 iunie 2019 – 30 iunie 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 61/ 26.06.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 27 iunie – 31 iulie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.68 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Cajvana,  
Str. Cajvana nr. 523, jud. Suceava pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  27 iunie 2019 – 31 iulie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 27 iunie 2019 – 31 iulie 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 62/ 28.06.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 4 iulie – 31 iulie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.69 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Floresti,  
Str. Avram Iancu nr. 454. Comuna Floresti, jud. Cluj pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  4 iulie 2019 – 31 iulie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de minimum 

50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub forma 
unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 4 iulie 2019 – 31 iulie 2019 la o cumparatura 
care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 63/ 23.07.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 25 iulie – 31 august 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.70 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Galati,  
Str. Oltului nr. 36, Galati, jud. Galati pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  25 iulie 2019 – 31 august 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 25 iulie 2019 – 31 august 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 64/ 7.08.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 8 august – 31 august 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul 

programului Card Plus cu un nou punct 4.2.71 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Pitesti,  
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, Pitesti, jud. Arges pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și 
condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  8 august 2019 – 31 august 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 8 august 2019 – 31 august 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 65/ 28.08.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 29 august – 30 septembrie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.72 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Pitesti,  
Str. Alunului nr. 27, Bl. C17, jud. Arges, Market Ploiesti, Str. Mihai Viteazu nr. 4, bl. 11B1 - 11B2, jud. 
Prahova, Market Cluj-Napoca Str. Iazului nr. 13-15, jud Cluj, Market Oradea, Str. Republicii nr. 30, jud. 
Bihor, Market Bucuresti, Str. Menuetului nr. 12, sector 1 pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele 
și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  29 august 2019 – 30 septembrie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare de 

minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei sub 
forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a bonului 
eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 29 august 2019 – 30 septembrie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 



ACT ADITIONAL nr. 68/ 4.09.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 5 septembrie – 30 septembrie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.73 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Maracineni,  
comuna Maracineni nr. 468A, jud. Arges, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de 
participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  5 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 5 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019 la o 
cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 69/ 11.09.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In perioada 12 septembrie – 30 septembrie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit 

Mecanismul programului Card Plus cu un nou punct 4.2.74 care va avea urmatorii termeni: 

„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura CAMPANIA DE LANSARE in Magazinul Market Pitesti,  
Str. Fratii Golesti nr. 61, bl. S9A, jud. Arges, pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile 
de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 

 
- In perioada  12 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019, la prima cumparatura cu Cardul in valoare 

de minimum 50 lei, toti clientii care si-au facut Card Plus, vor primi un cupon de reducere de 5 lei 
sub forma unui bon nefiscal. Sunt excluse tigarile, taxa verde, alcoolul de la valoarea de 50 lei a 
bonului eligibil pentru promotie. 
 

- Cuponul de reducere va putea fi folosit in perioada 12 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019 la 
o cumparatura care are valoarea cel putin egala cu valoarea cuponului. 
 

- Fiecare client Card Plus va beneficia de un singur cupon de reducere de 5 lei. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la Programul de 
fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 70/ 4.10.2019 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In octombrie 2019, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul programului Card Plus 

cu un nou punct 4.2.75 care va avea urmatorii termeni: 

 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia  ”Martea seniorilor” in Magazinul Participant – 
Carrefour Market Arad - B-dul Revolutiei nr. 39-41, jud. Arad, pastrandu-se specificatiile descrise in 
Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card Plus, dar avand urmatoarele 
particularitati: 
 

- In zilele de 8 octombrie 2019, 15 octombrie 2019, 22 octombrie 2019 si 29 octombrie 2019  
- se va acorda o reducere de 10%  la un cos de cumparaturi de minimum 40 lei (TVA inclus) pentru 

toti posesorii de Card Plus cu varsta minima de 55 de ani  
- reducerea se aplica in limita a 500 de lei/bon doar pentru posesorii de Card Plus 
- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 40 lei (TVA inclus) a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

 

Prin reprezentant 

 



ACT ADITIONAL nr. 71/ 7.01.2020 

la Programul de fidelitate CARD PLUS 

 

Subscrisa ARTIMA S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 

Autostrada Bucuresti-Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, et.1, Biroul A, judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1293/18.04.2008, CUI 11735628 avand cont curent nr. 

RO91 INGB 0001 0081 0045 8910 deschis la ING BANK BUCURESTI, in calitate de organizator al 

Programul de fidelitate CARD PLUS. 

Avand in vedere prevederile art. 4.2.5 din ANEXA 1 la Termenele și condițiile de participare la Programul 

de fidelitate Card Plus, Organizatorul stabileste astfel:  

ART 1. In ianuarie – iulie 2020, se completeaza CAP 4 al ANEXEI 1 denumit Mecanismul programului Card 

Plus cu un nou punct 4.2.76 care va avea urmatorii termeni: 

In perioada mai sus mentionata se va desfasura promotia Happy Hour in Magazinele Participante, 
pastrandu-se specificatiile descrise in Termenele și condițiile de participare la Programul de fidelitate Card 
Plus, dar avand urmatoarele particularitati: 
 

- In zilele de 11 ianuarie 2020, 11 februarie 2020, 11 martie 2020 - intervalul orar - 7.00 - 9.00 si 
21.00 - 23.00 si 11 aprilie 2020, 12 mai 2020 in intervalul orar - 7.00 - 9.00 si 19.00 - 21.00, 11 
iunie 2020 in intervalul orar - 7.00 - 9.00 si 19.00 - 21.00, 11 iulie 2020 in intervalul orar - 7.00 - 
9.00 si 19.00 - 21.00 

- se va acorda o reducere de 10%, in limita sumei de 500 lei, la un cos de cumparaturi pentru toti 
posesorii de Card Plus.  

- reducerea se aplica in limita a 500 de lei o singura data/client/zi doar pentru posesorii de card 
plus 

- reducerea se aplica la casa de marcat pornind de la pretul afisat la raft 
- Sunt excluse tigarile, bauturile alcoolice, pungile de cumparaturi, taxa eco, taxa de timbru, ziarele si 

revistele de la valoarea de 500 lei a bonului eligibil pentru promotie. 
 

Acest Act aditional modifica prevederile Regulamentului promotiei “ Termene și condiții de participare la 
Programul de fidelitate Card Plus (Termene și Condiții)”.  
Celelalte conditii care nu sunt cuprinse in prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica insa, in mod corespunzator si acestui Act Aditional, cu 

exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil. 

 

Data:_______________ 

Organizator ARTIMA S.A. 

Prin reprezentant 


