
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

«Happy Days – Extrareducere 10% Mobilier de Gradina »  
  

  

 

Art 1. ORGANIZATORUL  

 

Organizatorul campaniei promoționale „Happy Days – Extrareducere 10% Mobilier de Gradina” 

(denumită în continuare „Campania”) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, cu 

sediul în strada Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, 

Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de 

Inregistrare R 11588780, denumit în continuare „Organizatorul” sau “Carrefour”. Campania se va 

desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru 

toți participanții. Prin participarea la acesta Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și 

acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, 

condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. 

 

 

 

Art .2 PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

 

Perioada Campaniei, prin care clienţii pot beneficia de o extrareducere de 10% din sectiunea Mobilier 

de grădină, produse semnalizate si enumerate in anexa nr. 1) este 25.06 - 26.06.2020 

 

Art 3. DESCRIEREA GENERALĂ A CAMPANIEI PROMOŢIONALE:  

  

In magazinul virtual www.carrefour.ro (pentru produse semnalizate din sectiunea Mobilier de grădină), 

toţi clienţii care utilizeaza cuponul „GRADINA” la plasarea unei comenzi in zilele de 25.06 - 26.06.2020 

beneficiaza de extrareducerea de 10% la comadata plasata. 

 

Cuponul de reducere  „GRADINA” este emis de CARREFOUR ROMẬNIA S.A. (denumită în 

continuare „Carrefour”), si va fi afisat pe siteul www.carrefour.ro şi poate fi folosit in zilele de 25 si 26 

Iunie 2020 în magazinul virtual www.carrefour.ro aparţinând Carrefour (din sectiunea 

https://carrefour.ro/promotii-carrefour/reducere-10-la-mobilier-de-gradina), pentru achiziţionarea 

oricărui tip de produs (cu excepţia băuturilor alcoolice şi a tutunului – categorii de produse care nu 

participă la prezenta Campanie). 

 

Cuponul de reducere „GRADINA” este emis de CARREFOUR ROMẬNIA S.A. (denumită în continuare 

„Carrefour”), si va fi afisat pe siteul www.carrefour.ro şi poate fi folosit in zielele de 25 - 26 Iunie, in 

intervalul orar 00:00:01 –23:59:59 în magazinul virtual www.carrefour.ro aparţinând Carrefour din 

sectiunea : https://carrefour.ro/promotii-carrefour/reducere-10-la-mobilier-de-gradina 

 

Art. 4.DREPTUL DE PARTICIPARE   

  

(1) La prezenta campanie promoţională poate participa orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 

(optsprezece) ani, client al magazinului virtual www.carrefour.ro, care detine un cont în 

magazinul virtual www.carrefour.ro şi care plaseaza o comanda in perioada in perioada 25 - 26 

Iunie 2020 pentru produsele semnalizare ca atare si enumerate in Anexa nr 1 din cadrul acestei 

sectiunii https://carrefour.ro/promotii-carrefour/reducere-10-la-mobilier-de-gradina 
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(2) Pot participa la campania promoţională angajaţii societăţii organizatoare CARREFOUR doar dacă 

nu sunt în timpul programului de lucru, de asemenea 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).  

 

 

(4) Prin participarea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară 

și recunosc că au luat cunoștință de prevederile acestuia.  

 

Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor 

prezentului Regulament.  

  

  

ATENŢIE! CAMPANIA PROMOŢIONALĂ ESTE DESTINATĂ NUMAI CUMPĂRĂTORILOR,  

PERSOANE FIZICE. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza aplicarea cuponului de 

cumpărături 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. 5. MODALITATE DE PARTICIPARE  

  

 

Toţi clienţii magazinului virtual www.carrefour.ro (pentru produsele semnalizate ca atare si 

enumerate in Anexa nr 1 din cadrul acestei sectiunii https://carrefour.ro/promotii-

carrefour/reducere-10-la-mobilier-de-gradina, care plaseaza o comanda in ziua de zilele de 25 - 26  

Iunie si in intervalul orar 00:00:01 –23:59:59, pot folosi cuponul de reducere „GRADINA” pentru a 

beneficia de reducerea de 10%. 

Nu se iau in considerare taxele de transport, taxe de greutate sau alte taxe suplimentare.  

 

Pentru claritate, pentru comenzi cu produse semnalizare ca atare si enumerate in Anexa nr 1 din 

cadrul acestei sectiunii https://carrefour.ro/promotii-carrefour/reducere-10-la-mobilier-de-gradina, 

cuponul de Reducere „GRADINA”  poate fi folosit o singura data pentru o singura comanda plasata in 

zilele de de 25 – 26 Iunie 2020. 

 

Clientul nu are dreptul să solicite contravaloarea în bani a cadoului de reducere „GRADINA” (nici total, 

nici parţial).  

 

În cazul în care clientul foloseste cuponul de reducere „GRADINA”, iar ulterior anuleaza comanda 

plasata, cuponul de reducere nu se mai aplica pentru o noua comanda efectuata in aceeasi zi. 

 

 

Art. 6 CONTESTAŢII   

(1) Cererea  scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta Campanie în vederea sesizării 

Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului, trebuie depusă electronic in formularul 

de contact de pe www.carrefour.ro sau telefonic la numarul 0800 0800 02 în termen de maxim 24 
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(douăzecişipatru) de ore de la constatarea neregulii. Orice sesizare în acest sens, depusă după 

trecerea termenului de mai sus, este considerată nulă de drept şi neavenită.  

(2) Următoarele 5 (cinci) zile lucratoare sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar  

putea fi formulate, conform celor menţionate anterior.  

  

  

Art. 7 LIMITAREA RĂSPUNDERII  

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau 

imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.  

(2) În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia 

Organizatorului este definitivă.  

(3) Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința  

Campaniei, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de 

implementarea Campaniei.   

(4) Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din 

participarea la Campanie, cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă 

gravă sau unor acte intenţionate ale Organizatorul sau ale persoanelor pentru care Organizatorul 

trebuie să răspundă.  

  

  

Art. 8 FORŢA MAJORĂ  

(1) Dacă o situaţie de forţă majoră – definită conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial 

executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 

împiedicată sau întârziată, conform art. dispozitiilor Codului Civil.   

(2) Carrefour România, dacă invocă forţa majoră, este obligata să comunice participanţilor la Campanie 

existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  

  

Art. 9 -  ALTE CLAUZE   

 

(1) Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 

cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.  

(2) În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi 

rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor 

declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, 

validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr .1 

 

Produsele participante in campanie: 

 

Cod Articol Denumire Produs 

34502690 SET MOB 6PCS - 1MASA+4SC+1UMB 

34505294 SCAUN PLIANT 67X57X104MARO 

34509863 CANAPEA "ACAPULCO" NEGRU 

34509864 FOTOLIU "ACAPULCO" NEGRU 

34509865 SET MASA+BANCA+2SCAUNE 
"MIAMI" 

34509866 SET COLTAR+MASA+SCAUN "MIAMI" 

34509868 SET MOBILIER 4 PCS "ALU SLATE" 

34509914 FOTOLIU XL 114X96X83CM "SIENA" 

34509934 SET 4PCS TIP RATAN "OUVEA" 

34509948 SET MOB 4PCS RATAN "NATUREL" 

34509949 SET MOB 4PCS RATAN "SUMATRA" 

34509950 SET 2 FOT+1COLTAR+1MASA "ALU S 

34509951 SEZLONG "CANBERA" 190X64X99CM 

34509952 SEZLONG "CANBERA" 190X64X99CM 

34509953 FOTOLIU RELAX XL "SIENA" 2 PER 

34509954 FOTOLIU RELAX "SIENA" 1 PERS 

34509958 SET MASA + 4 SCAUNE "CUBA" 

34509959 SET MOB SALON RATAN 6PCS "OUVE 

34509960 SET COLTAR 2PCS 77X131X63CM "O 

34509961 TABURET RATAN OUVEA 

34509962 SET MOB RATAN 7PCS "OUVEA" 

34509963 SET MOB COLT RATAN 6PCS GRI "O 

34509964 SCAUN "CANBERA" 59X53X87CM ALB 

34509965 SCAUN "CANBERA" 59X53X87CM GRI 

34510003 MASA EXTENSIBILA "LOUGA" 180/2 

34510906 MASA EXTENSIBILA "PANTHERA" EU 

34510912 SET MOB 8PCS - 1MASA+6SC+1UMB 

34510921 MASA BLAT STICLA D 90CM 

34510922 SCAUN BISTRO TIP RATAN 

34510923 CANAPEA "ACAPULCO" NATUR 

34510924 CANAPEA "ACAPULCO" ALB 

34510925 FOTOLIU "ACAPULCO" NATUR 

34510926 FOTOLIU "ACAPULCO" ALB 

34510933 FOTOLIU "ACAPULCO" COPI NEGRU 

34510934 FOTOLIU "ACAPULCO" COPII NATUR 

34510935 FOTOLIU "ACAPULCO" COPII ALB 

34510937 SCAUN TIP RATTAN 61X46X85 CM 

34510938 SET 4 PIESE "SIENNA" 



34510940 SET 4 PIESE "MESH" 

34507267 SET 3 MASUTE MOZAIC XY-16086 B 

34511350 MASA CALIFORNIA ANTRACITE 

34511351 SCAUN CALIFORNIA ANTRACITE 

34511352 SET RIO HUNTER GREEN 

34511353 SET RIO BLUE 

34511354 SET RIO BURGUNDY 

34510166 SET 4 PIESE MAPLES MARO/ROSU 

34511340 SET 3PIESE FLORALS MIX ALBASTR 

34511341 SET 3PIESE FLORALS MIX GRI 

34511342 SET 3PIESE FLORALS MIX MOV 

34511345 SET 3 PIESE IBIZA  MARO CU BEJ 

34510004 FOTOLIU TERASA "LOUGA" 

34510907 FOTOLIU TERASA "TARAGONA" 

34504107 SET MOBILIER 3PCS LEMN ACACIA 

34508407 SCAUN PLIABIL ACACIA FSC 100 

34508410 MASA LEMN 79X47X74 EUCALIPT "J 

34509905 SET MASA OVALA + 6SCAUNE "JAKA 

34509906 SET MASA + 2 SCAUNE ACACIA 

34509907 SET MOBILIER 5PCC LEMN "JAKART 

34509908 SET PLIABIL BALCON ACACIA 5PCS 

34509909 SET MOBILIER 4PCS "LOUGA" 

34510905 SET 7 PCS - EUCA FSC 100% 

34510908 SET 4 PIESE "HANOI" ACACIA 

34509912 MASA OTEL/STICLA ROTUNDA "TELL 

34509915 MASA OTEL/STICLA "TELLO" 150X9 

34509919 MASA CAFEA "ACAPULCO" NEGRU 

34509937 MASA EXTENSIBILA"CANBERA" L. 1 

34509939 MASA EXTENSIBILA "TELLO" L 1.9 

34509941 MASA EXTENSIBILA "TELLO" L 1.5 

34509947 MASA EXTENSIBILA "TELLO" L 90/ 

34510918 MASA CAFEA "ACAPULCO" ALB 

34510931 MASA EXTENSIBILA "TELLO" L 1.5 

34510936 MASA OTEL-STICLA145X80X74 MARO 

34501644 SCAUN BALANSOAR D100XW58XH105 

34509916 SCAUN OTEL "TELLO" ALBS 

34509917 SCAUN OTEL "TELLO" CORAL 

34510917 SCAUN OTEL "TELLO" TAUPE 

  

 


