
Data: 22.05.2020 
DEPARTAMENTUL IN CARE SE DERULEAZA CAMPANIA:  Electronice 
 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
„La modelul LED 43UM7100 4K UHD SMART LG, primesti 1(unu) cupon de 50lei” 

 
 
PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE   
 
Perioada in care clientii pot primi cupoane: 28.05.2020 - 10.06.2020 
Perioada in care clientii pot utiliza cupoane: 28.05.2020 - 10.07.2020 
 
 
DESCRIEREA GENERALA A CAMPANIEI PROMOTIONALE: 

 
Clientii hipermarketurilor Carrefour indicate la art.3 de mai jos (denumite in continuare „Magazinele 
Participante”) care achizitioneaza cel putin un articol din LED 43UM7100 4K UHD SMART LG, in 
perioada 28.05.2020 - 10.06.2020, achizitionare individualizata ca atare pe un singur bon de casa, 
primesc 1( unu) cupon de cumparaturi avand o valoare de 50 lei, cupon ce va fi emis de CARREFOUR 
ROMANIA SA si care va putea fi folosit in perioada 28.05.2020 - 10.07.2020, in magazinele  Carrefour 
mentionate mai jos. 

 
Electronicele de mai sus se refera la urmatoarele  articolele : 
                       
 
               

Cod articol   Denumire produs  
 

Valoare 
CUPON  

44501769 
 

LED 43UM7100 4K UHD SMART LG 50 

 
 
 
Cuponul de cumparaturi avand o valoare de 50 lei va putea fi utilizat (in termenele si conditiile stipulate 
in prezentul regulament) pentru achizitia de  produse din toate raioanele, cu exceptia celor de bauturi 
alcoolice si tutun., achizitie ce se va putea realiza in oricare dintre magazinele  Carrefour indicate mai 
jos. 
 
 
 
Art. 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

 
Organizatorul promoţiei „La modelul LED 43UM7100 4K UHD SMART LG, primesti 1(unu) cupon 
de 50lei” este “CARREFOUR ROMẬNIA” S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul ĩn Strada gara 
Herăstrău,Nr. 4C,Green Court,Clădirea B,Etaj 4-7,sector 2, Bucureşti, ĩnmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Inregistrare RO 11588780 şi având 
ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul, către consumatori finali, a produselor de larg consum, 
în magazine de tip hipermarket. 
 
 
 
 



Art. 2.DREPTUL DE PARTICIPARE  
 
(1) La promotie poate participa orice persoană fizica cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al 
Magazinelor Participante si mentionate mai jos, si care a cumparat cel putin un televizor, in perioada 
28.05.2020 - 10.06.2020. 
 
(2) Pot participa la promoţie angajaţii societăţii organizatoare –«CARREFOUR ROMẬNIA» SA doar 
dacă nu sunt în timpul programului de lucru, pot participa rudele acestora, precum şi promoterii, 
merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi rudele acestora. 
 
(3) Nu pot participa la promoţie persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice 
autorizate (PFA). 
 
ATENŢIE! PROMOŢIA ESTE DESTINATĂ NUMAI CUMPĂRĂTORILOR, PERSOANE FIZICE. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea cuponului de cumparaturi oricărui client 
cu privire la care există indicii certe sau suspiciuni că ar efectua cumpărăturile în legătură cu 
activitatea comercială a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate!  
 
 
 
Art. 3. LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR  DE DESFÃŞURARE 
 
Locul  şi intervalul de desfăşurare a promoţiei: 

CARREFOUR MILITARI, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Militari din Comuna 
Chiajna, Autostrada Bucureşti - Piteşti, km.11,4, Judeţul Ilfov, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR ORHIDEEA, situat în cadrul Centrului Comercial ORHIDEEA din Bucureşti, 
sector 6, Splaiul Independenţei nr.210-210B, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR COLENTINA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Colentina, din 
Bucureşti, Şoseaua Colentina nr.426-426A, sector 2, zilnic, pe toata durata de functionare 
a acestui hipermarket; 
CARREFOUR BRAŞOV, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Braşov, din 
localitatea Braşov, Calea Bucureşti nr.107, Jud.Braşov, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR PLOIEŞTI, situat în cadrul Centrului Comercial Ploieşti Shopping City din 
comuna Blejoi, Jud.Prahova, DN1B, km. 6, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR BǍNEASA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Feeria, din 
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr.44A, sector 1, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR CONSTANŢA, situat în cadrul Centrului Comercial TOM din Constanta, 
Bdul Tomis nr.391, Judeţul Constanţa, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR UNIRII, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Unirii din Bucureşti, 
Bdul Corneliu Coposu, Nr. 2, Sector 3, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR IAŞI FELICIA, situat în cadrul Centrului Comercial Carrefour Felicia din 
Municipiul Iaşi, Str. Bucium, Nr. 36, Baza 3, Judeţul Iaşi, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 



CARREFOUR CLUJ NAPOCA, situat în cadrul Centrului Comercial Polus din Municipiul 
Cluj Napoca, Str. Avram Iancu, Nr. 492-500, DN 1, Judeţul Cluj, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR BRǍILA, situat în cadrul Centrului Comercial European Retail Park Brăila 
din Municipiul Brăila, DN 21, Sat Vărsătura, Comuna Chişcani, Judeţul Brăila, zilnic, pe 
toata durata de functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR SUCEAVA, situat în cadrul Centrului Comercial Shopping City Suceava din 
Municipiul Suceava, Calea Unirii, Nr. 27/27 bis, Judeţul Suceava, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR PITEŞTI situat în cadrul Centrului Comercial Jupiter Pitesti din Comuna 
Bradu, DN 65B km 6+0.72, JudeţulArges, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR FOCŞANI situat în cadrul Centrului Comercial European Retail Park 
Focsani din Focşani,Calea Moldovei, nr. 32, Jud. VRANCEA , zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR IAŞI ERA  situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park, din 
municipiul Iaşi, Calea Păcurari, nr. 121, Jud. IAŞI , zilnic, pe toata durata de functionare a 
acestui hipermarket; 
CARREFOUR SIBIU situat în cadrul Centrului Shopping City Sibiu din comuna Şelimbăr, 
Şoseaua Sibiului, nr.5, DN1, km 306, Jud. SIBIU, zilnic, pe toata durata de functionare a 
acestui hipermarket; 
CARREFOUR  BUZĂU  situat în cadrul Centrului Comercial Aurora din  municipiul Buzău, 
Bdul Unirii, nr. 232, Jud. BUZĂU, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR ORADEA ERA situat în cadrul Centrului Comercial Era Shopping Park  din 
municipiul Oradea, Calea Aradului, nr.62, Jud. BIHOR, zilnic, pe toata durata de functionare 
a acestui hipermarket; 
CARREFOUR  BERCENI situat în cadrul Centrului Comercial Grand Arena din Bdul 
Metalurgiei, nr. 12-18, sector 4, Bucureşti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR  DROBETA situat în cadrul Centrului Comercial Severin Shopping Center 
din Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bdul Mihai Viteazul, nr. 78, Jud. Mehedinţi, zilnic, pe 
toata durata de functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR  COLOSSEUM situat în Municipiul Bucureşti, Şos. Chitilei, nr. 284, zilnic, 
pe toata durata de functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR BOTOŞANI situat în Centrul Comercial Botoşani Shopping Center din 
Municipiul Botoşani, str. Mihai Eminescu, nr. 2, Judeţul Botoşani, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR GALATI situat in cadrul Centrului Comercial Galati Shopping City, George 
Cosbuc, nr. 251, Jud  Galati, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR VULCAN situat in cadrul Centrului Comercial Vulcan Velus Center, Str. 
Mihail Sebastian nr. 88, sector 5 Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR TARGU JIU situat in cadrul Centrului Comercial Shopping City Targul Jiu, 
Str. Termocentralei, nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj, zilnic, pe toata durata de functionare a 
acestui hipermarket. 
CARREFOUR MEGA MALL situat in cadrul Centrului Comercial Mega Mall, Bd. Pierre de 
Coubertin, nr. 3-5, Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket. 

                    CARREFOUR Timisoara situat in cadrul Centrului Comercial Timisoara, Calea Sagului, 
nr. 100, Timisoara, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket. 



CARREFOUR Park Lake situat in cadrul Centrului Comercial Park Lake, Str. Liviu 
Rebreanu nr. 4, sector 3 Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui 
hipermarket; 
CARREFOUR Veranda situat in cadrul Centrului Comercial Veranda, Str. Ziduri Mosi nr. 
23, sector 2 Bucuresti, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket; 
CARREFOUR Piatra Neamt situat in cadrul Centrului Comercial Piatra Neamt Shopping 
City, Bd-ul Decebal, nr. 79, Piatra Neamt, Jud. Neamt, zilnic, pe toata durata de functionare 
a acestui hipermarket 
CARREFOUR Satu Mare situat in cadrul Centrului Comercial Satu Mare Shopping City, 
Strada Careiului nr. 17, Satu Mare, Jud. Satu Mare, zilnic, pe toata durata de functionare a 
acestui hipermarket 
CARREFOUR Baia Mare situat in cadrul Centrului Comercial Baia Mare Value Center, 
Bulevardul Bucuresti, nr. 53, Baia Mare, Jud. Maramures, zilnic, pe toata durata de 
functionare a acestui hipermarket. 
CARREFOUR Zalau situat in cadrul centrului Comercial Zalau Value Center, Bd. Mihai 
Viteazul, nr 58 B, Zalau, jud Salaj, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket. 
CARREFOUR Corbeanca situat in Soseaua Bucuresti-Ploiesti, km.20, Balotesti, jud. Ilfov, 
Value Center, zilnic, pe toata durata de functionare a acestui hipermarket. 
CARREFOUR ONLINE: www.carrefour.ro (partener Carrefour) 

 
 
 
 

Art. 4. MODALITATE DE PARTICIPARE 
 

(1)Toţi clienţii Magazinelor Participante indicate la art.3 de mai sus  care cumpara cel putin 
un televizor ĩn perioada 28.05.2020 - 10.06.2020, achizitionare individualizata ca atare pe un 
singur bon fiscal, primesc 1 (unu) cupon de cumpărături avand o valoarea de 50 lei. 
 
(2) Cupoanele de cumpărături vor putea fi folosite doar în perioada 28.05.2020 - 10.07.2020 în 
oricare dintre Magazinele Participante menţionate mai sus (indiferent de Magazinul Participant  
din care a fost obtinut cuponul de cumparaturi).  
Cupoanele de cumpărături vor putea fi folosite pentru achizitia de  produse din toate raioanele, 
cu exceptia celor de bauturi alcoolice si tutun., achizitie ce se va putea realiza in oricare dintre 
Magazinele Participante indicate mai sus.  
 
(3) Clientul va primi cuponul de cumparaturi direct la casa de marcat unde achita 
produsul,acesta generandu-se automat, dupa emiterea bonului fiscal, iar pentru achizitia de pe 
www.carrefour.ro cuponul va fi alocat in contul de cumparaturi dupa ce produsul ajunge la 
adresa de livrare. 
 
(4) Indiferent de valoarea unui bon fiscal, în baza acestuia nu pot fi acordate mai multe cupoane 
de cumpărături, ci un singur cupon.  
 
(6) Clientul nu are dreptul să solicite contravaloarea în bani a cuponului de cumparaturi (nici 
total, nici partial).  
 
(7) În cazul în care clientul opteaza sa returneze organizatorului produsul  achiziţionat si indicat 
pe bonul fiscal în baza căruia a primit cuponul de cumparaturi, clientul este obligat să returneze 
şi  cuponul primit, acesta fiind anulat din oficiu sau  contravaloarea acestuia in cazul in care a 
fost utilizat. 
 

http://www.carrefour.ro/


 
Art. 5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII nr. 677/2001 
 
(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat 
gratuit la Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul Magazinelor Participante. 
(2) Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
 
 
Director Hipermarket,                     


