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Act Adiţional  

la Regulamentul promoţiei: 

“Dacã gãseşti în altã parte mai ieftin primeşti: 10 x Diferenţa  

pentru hipermarketurile Carrefour Braşov, Carrefour Ploieşti, Carrefour Constanţa, 

Carrefour Iaşi Felicia, Carrefour Cluj, Carrefour Brãila, Carrefour Suceava,  Carrefour 

Piteşti, Carrefour Focşani, Carrefour Iaşi Era, Carrefour Oradea Lotus, Carrefour Sibiu, 

Carrefour Buzãu, Carrefour Oradea Era, Carrefour Drobeta, Carrefour Botoşani, 

Carrefour Galaţi, Carrefour Târgu Jiu, Carrefour Timişoara, Carrefour Piatra Neamţ, 

Carrefour Râmnicu Vâlcea, Carrefour Roman, Carrefour Satu Mare, Carrefour Baia 

Mare şi Carrefour Zalău!”   

 
Subscrisa CARREFOUR ROMẬNIA S.A., persoanã juridicã românã, cu sediul în Strada Gara 

Herãstrãu, nr. 4C, Clãdirea B, etajele 4-7, Green Court Bucureşti, Sector 2, înmatriculatã la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Înregistrare R 11588780, în calitate de 

organizator al promoţiei „Dacã gãseşti în altã parte mai ieftin primeşti: 10 x Diferenţa pentru 

hipermarketurile Carrefour Braşov, Carrefour Ploieşti, Carrefour Constanţa, Carrefour Iaşi 

Felicia, Carrefour Cluj, Carrefour Brãila, Carrefour Suceava,  Carrefour Piteşti, Carrefour 

Focşani, Carrefour Iaşi Era, Carrefour Oradea Lotus, Carrefour Sibiu, Carrefour Buzãu, 

Carrefour Oradea Era, Carrefour Drobeta, Carrefour Botoşani, Carrefour Galaţi, Carrefour 

Târgu Jiu, Carrefour Timişoara, Carrefour Piatra Neamţ, Carrefour Râmnicu Vâlcea, Carrefour 

Roman, Carrefour Satu Mare, Carrefour Baia Mare şi Carrefour Zalău!”  care se desfãşoarã 

în perioada 02 ianuarie – 31 ianuarie 2020. 

 

Prin prezentul act adiţional se completeazã Regulamentul promoţiei ante-menţionate, aferent 

Hipermarket-urilor: CARREFOUR BRAŞOV, CARREFOUR PLOIEŞTI, CARREFOUR 

CONSTANŢA, CARREFOUR IAŞI FELICIA, CARREFOUR CLUJ, CARREFOUR BRĂILA, 

CARREFOUR SUCEAVA, CARREFOUR PITEŞTI, CARREFOUR FOCŞANI, CARREFOUR 

IAŞI ERA, CARREFOUR ORADEA LOTUS, CARREFOUR SIBIU, CARREFOUR ORADEA 

ERA, CARREFOUR BUZĂU, CARREFOUR DROBETA, CARREFOUR BOTOŞANI, 

CARREFOUR GALAŢI, CARREFOUR TẬRGU JIU,  CARREFOUR TIMIŞOARA, 

CARREFOUR PIATRA NEAMŢ, CARREFOUR RẬMNICU VẬLCEA, CARREFOUR ROMAN, 

CARREFOUR SATU MARE, CARREFOUR BAIA MARE şi CARREFOUR ZALĂU (denumit în 

cele ce urmeazã Regulament), dupã cum urmeazã: 

 

Art. 1 Raioane suplimentare (completare art. 2 paragraf (1) din Regulament) 
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În perioada de 02 ianuarie – 31 ianuarie 2020, promoţia “Daca gãseşti în altã parte mai ieftin 

primeşti: 10 x Diferenţa pentru hipermarketurile Carrefour Braşov, Carrefour Ploieşti, Carrefour 

Constanţa, Carrefour Iaşi Felicia, Carrefour Cluj, Carrefour Brãila, Carrefour Suceava,  

Carrefour Piteşti, Carrefour Focşani, Carrefour Iaşi Era, Carrefour Oradea Lotus, Carrefour 

Sibiu, Carrefour Buzãu, Carrefour Oradea Era, Carrefour Drobeta, Carrefour Botoşani, 

Carrefour Galaţi, Carrefour Târgu Jiu, Carrefour Timişoara, Carrefour Piatra Neamţ, Carrefour 

Râmnicu Vâlcea, Carrefour Roman, Carrefour Satu Mare, Carrefour Baia Mare şi 

Carrefour Zalău!”  se va desfãşura, suplimentar faţã de raioanele menţionate în Regulament la art. 2 

paragraf (1) şi în raioanele urmãtoare: Brânzeturi cu servire asistatã, Mezeluri cu servire asistatã, 

Carne Proaspãtã autoservire şi servire asistatã,  Peşte Proaspãt, Legume şi Fructe, Gastronomie, 

Pizzerie, Cofetãrie, Brutărie şi Patiserie. 

 

Art. 2 Precizãri cu privire la desfãşurarea promoţiei în raioanele menţionate la art.1 de mai sus: 

a) “Magazine cu acelaşi obiect de activitate” 

În ce priveşte desfãşurarea promoţiei în aceste raioane sus menţionate, vor fi considerate “Magazine cu 

acelaşi obiect de activitate” magazinele din acelaşi oraş, cu suprafaţa de vânzare mare (cel puţin 2.500 

m²), care comercializeazã acelaşi tip de produse.  

b) “Acelaşi produs” 

b.1. Pentru desfãşurarea promoţiei în raioanele sus mentţionate, prin “Acelaşi produs” se va înţelege 

produsul: 

- de aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ (de exemplu: pentru produsul MUŞCHI ŢIGĂNESC 

CRISTIM, denumirea comercialĂ - este MUŞCHI ŢIGĂNESC),  

- de aceeaşi MARCĂ (pentru exemplul anterior, marca este CRISTIM),  

- de acelaşi GRAMAJ (pentru produsele egalizate, cu preţ per bucatã),  

- de aceeaşi CONDIŢIONARE (pentru produsele cu greutate variabilã, cu preţ per kilogram). 

b.2. Se considerã produse comparabile urmãtoarele: 

- pentru raioanele MEZELURI CU SERVIRE ASISTATĂ şi BRẬNZETURI şi MĂSLINE 

CU SERVIRE ASISTATĂ: doar produsele care au aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ şi aceeaşi 

MARCĂ. 

-pentru raionul PEŞTE PROASPĂT: doar articolele care au aceeaşi DENUMIRE 

COMERCIALĂ, acelaşi CALIBRU (de exemplu: creveţi de calibru 40/60 cu creveţi de calibru 

40/60, iar creveţi de calibru 20/30 cu creveţi de calibru 20/30 şi nu creveţi de calibru 40/60 cu 

creveţi de calibru 20/30 sau vice-versa; dorada de calibru 300/400 cu dorada de calibru 

300/400, nu şi cu dorada de calibru 600/800 sau vice-versa, etc.). În plus, se comparã peştele 

proaspãt doar cu peşte proaspãt, nu şi cu peşte congelat, indiferent dacã denumirea comercialã 

este aceeaşi. Pentru sortimentele CRAP şi SOMN, nu se comparã peştii de capturã (denumiţi pe 

eticheta din magazinele Carrefour: CRAP DUNĂRE şi SOMN) cu peştii de acvaculturã 
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(denumiţi pe eticheta din magazinele Carrefour: CRAP ACVACULTURĂ şi SOMN 

CRESCĂTORIE). Totuşi sunt considerate produse identice urmãtoarele produse: LUP DE 

MARE cu BIBAN DE MARE şi cu LEVREK, precum şi FITOFAG cu NOVAC. 

-pentru BRUTĂRIE, COFETĂRIE şi PATISERIE: doar produsele cu aceeaşi DENUMIRE 

COMERCIALĂ, cu acelaşi GRAMAJ sau cu aceeaşi CONDIŢIONARE (de exemplu: cozonac 

cu nucã 500gr se comparã doar cu cozonac cu nucã 500g, nu şi cu cozonac cu rahat 500gr sau 

cu cozonac cu nucã 450g sau croissant cu unt X 10 bucãţi se comparã doar cu croissant cu unt X 

10 bucãţi, nu şi cu croissant cu unt X 6 bucãţi). 

-pentru raioanele GASTRONOMIE şi PIZZERIE: doar produsele cu aceeaşi DENUMIRE 

COMERCIALĂ şi acelaşi GRAMAJ în cazul produselor egalizate, cu preţ per bucatã). 

- pentru raionul LEGUME şi FRUCTE: doar produsele cu aceeaşi DENUMIRE 

COMERCIALĂ şi aceeaşi CONDIŢIONARE în cazul produselor cu greutate variabilã, cu preţ 

per kilogram; de exemplu: nectarinele la caserolã de 1kg se comparã doar cu nectarine la 

caserolã de 1kg, nu şi cu nectarine la vrac sau cu nectarine la caserolã de 500gr; lãmâi la fileu 

de 500gr se comparã doar cu lãmâi la fileu de 500gr, nu şi cu lãmâi la vrac sau la fileu de 1kg, 

etc.), iar în cazul produselor româneşti sau în cazul citricelor se comparã doar produsele cu  

aceeaşi ORIGINE. 

-pentru raionul CARNE PROASPĂTĂ CU AUTOSERVIRE ŞI SERVIRE ASISTATĂ 

(MĂCELĂRIE), în cazul produselor din carne de pasãre: doar produsele cu aceeaşi 

DENUMIRE COMERCIALĂ şi aceeaşi MARCĂ, iar în cazul articolelor din carne de porc, vitã 

şi oaie: doar articolele care au aceeaşi DENUMIRE COMERCIALĂ şi aceeaşi 

CONDIŢIONARE (de exemplu: cotletele de porc cu os X 10 bucãţi se comparã doar cu cotlete 

de porc cu os X 10 bucãţi, nu şi cu cotlete de porc fãrã os X 10 bucãţi sau cu cotlete de porc cu 

os X 5 bucãţi, etc.). În cazul în care modalitatea de ambalare nu precizeazã numãrul de bucãţi per 

caserolã (produsul nu este feliat), comparaţia se face cu produsul cu condiţionarea cea mai mare 

care existã în raion (cu varianta gastro). ATENŢIE! Nu se comparã produsele de mãcelãrie cu 

autoservire (preambalate în caserole) cu produsele de mãcelãrie cu servire asistatã de 

vânzãtor! 

Art. 3 Completare la mecanismul promoţiei (completare art. 5 paragraf (2) 

În cazul în care pe bonul fiscal (factura fiscalã), atât la hipermerketurile Carrefour participante la 

promoţie, cât şi la magazinul concurent, nu sunt menţionate criteriile de comparaţie precizate la Art. 2 

paragraf (b) în prezentul Act Adiţional sau sunt menţionate doar parţial şi ca urmare a acestui fapt nu se 

poate stabili cu exactitate dacã este vorba despre acelaşi produs, clientul trebuie sã prezinte în vederea 

restituirii diferenţei de preţ şi eticheta de pe produs emisã la cântar/balanţa în magazinul concurent şi în 

Carrefour. 

Art. 4 Precizãri cu privire la mecanismul promoţiei (completare art. 5 paragraf (4) din 

Regulament) 
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În cazul produselor cu greutate variabilã (cu preţ per kilogram), compararea preţurilor se va face între 

preţul de vânzare per kilogram din hipermarketurile Carrefour participante la promoţie şi cel de la 

magazinul concurent, rezultatul fiind ponderat cu cantitatea comunã cumpãratã din acel produs din cele 

douã magazine (de exemplu: dacă preţul per kilogram al produsului în Carrefour este 18,65 lei, iar la 

magazinul concurent este 18,00 lei, în cazul în care clientul cumpãrã 0,326 kg din produsul respectiv, 

atât de la Carrefour, cât şi de la magazinul concurent, diferenţa de rambursat se calculeazã astfel: 

10*(18,65-18,00)*0,326 = 2,12 lei; în plus dacã din magazinul concurent clientul a cumpãrat doar 

0,300kg, diferenţa se calculeazã astfel: 10*(18,65-18,00)*0,300 = 1,95 lei, idem şi dacã din Carrefour 

cantitatea cumpãratã este 0.300kg, iar de la magazinul concurent 0.326 kg). 

Art. 5 Precizãri cu privire la mecanismul promoţiei (completare art. 5 paragraf (5) din 

Regulament): 

În cazul produselor cu greutate variabilã (cu preţ per kilogram), suma totalã rambursatã va fi maximum 

egalã cu preţul plãtit de client pentru cantitatea cumpãratã din produsul respectiv, înscris pe bonul fiscal 

din hypermarketul Carrefour participant la promoţie (de exemplu: dacã un client cumpãrã din Carrefour 

4 kg dintr-un produs la preţul per kilogram de 20 lei, plãteşte pe cantitatea achiziţionatã 80 lei; acelaşi 

client cumpãrã în aceeaşi zi de la un magazin concurent, 4 kg din acelaşi produs, la preţul per kilogram 

de 10 lei, plãtind pe aceastã cantitate achiziţionatã 40 lei; de 10 ori diferenţa înseamnã: 10*(20 -10)*4 

= 400 de  lei, însã i se va rambursa maximum 80 lei.) 

 

Acest Act adiţional nu modificã prevederile Regulamentului promoţiei “Dacã gãseşti în altã parte mai 

ieftin primeşti: 10 x Diferenţa pentru hipermarketurile Carrefour Braşov, Carrefour Ploieşti, Carrefour 

Constanţa, Carrefour Iaşi Felicia, Carrefour Cluj, Carrefour Brãila, Carrefour Suceava,  Carrefour Piteşti, 

Carrefour Focşani, Carrefour Iaşi Era, Carrefour Oradea Lotus, Carrefour Sibiu, Carrefour Buzãu, 

Carrefour Oradea Era, Carrefour Drobeta, Carrefour Botoşani, Carrefour Galaţi, Carrefour Târgu Jiu, 

Carrefour Timişoara, Carrefour Piatra Neamţ, Carrefour Râmnicu Vâlcea, Carrefour Roman, Carrefour 

Satu Mare, Carrefour Baia Mare şi Carrefour Zalău!”, acesta fiind în continuare aplicabil pentru 

raioanele stipulate în Regulament – art.2 (1). 

Toate prevederile Regulamentului se vor aplica însã, în mod corespunzãtor şi acestui Act Adiţional, cu 

excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil. 

 

02.01.2020 

Organizator CARREFOUR ROMẬNIA S.A. 

Prin reprezentant 


