
 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

 „Livrare gratuita Coca Cola” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

1.1.Organizatorul campaniei promoţionale CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în str. 

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 Înregistrare RO 11588780. 

1.2. Campania are ca obiect promovarea produselor și serviciilor Organizatorului prin acordarea de premii constând în 

livrarea gratuita a urmatoarelor produse din sectiunea supermarket Online: Coca Cola, Schweppes, Fanta sau Sprite 

comandate in valoare minima de 35 Lei, utilizan in pagina de finalizare comenzi cuponul de reducere „COKE”. Campania 

se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind 

obligatoriu pentru toţi participanţii. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, atât la 

Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul magazinului participant la Campanie, cât şi ȋn format electronic, pe site-

ulwww.carrefour.ro. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, modificãrile urmând 

a fi publicate pe site-ul www.carrefour.ro. 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare. 

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 30 Iulie 2020 – 12 August 2020 inclusiv; 

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în 

legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte 

de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul [a se introduce site-ul relevant, de exemplu www.carrefour.ro].  

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară pe www.carrefour.ro, in sectiunea Supermarket Online exclusiv, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament, şi este accesibilă oricărui client al Supermarketului Online , persoană 

fizică, care îndeplinește condițiile de la art. 3.1. și acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Client”) care îndeplinește 

următoarele condiții: (i) a împlinit vârsta de 18 ani,  (ii) inregistreaza o comanda in sectiune Supermarket Online de pe 

site-ul www.carrefour.ro în perioada 30 Iulie 2020 – 12 August 2020 inclusiv, care incluse cel putin produse din marcile 

Coca Cola, Schweppes, Fanta sau Sprite in valoare de 35 Lei, listate in Anexa nr. 1. 

3.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres şi neechivoc, a 

prezentului Regulament. 
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SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Clienţii care vor inregistra o comanda, în perioada 30 Iulie 2020 – 12 August 2020 inclusiv, in valoare de cel putin 

35 de Lei/produs/produse din marca Coca Cola, Schweppes, Fanta sau Sprite listate in Anexa nr. 1, disponibile in limita 

stocului in sectiunea Supermarket Online din site-ul www.carrefour.ro si care vor introduce in pagina de finalizare 

comenzi cupon de reducere „COKE”, primesc o gratuitate imediata egala cu valoara costului de transport aplicat pentru 

subcomanda din sectiunea Supermartket Online. Gratuitatea va fi limitata la costul de transport si nu include taxa de 

greutate pe care o va plati clientul.  

O persoana poate participa la Campanie de mai multe ori, făcând cumpărături in sectiune Supermarket Online din site-ul 

www.carrefour.ro in perioada 30 Iulie 2020 – 12 August 2020. 

Orice solicitare ulterioară datei sus-mentionata în vederea obținerii gratuitatii, formulată de către Client nu va fi luată în 

considerare de către Organizator.  

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A 

REDUCERII 

5.1. Produsele incluse în Campanie sunt identificate in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;  

5.2. Produsele incluse în Campanie (menţionate la art.5.1. de mai sus) se vor regăsi în sectiunea Supermarket Online de 

pe site-ul www.carrefour.ro, în limita stocului disponibil.  

Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil.  

Organizatorul va depune toate diligenţele pentru ca produsele incluse în Campanie să fie disponibile în magazine pe 

ȋntreaga perioadã de desfășurare a Campaniei. Clientul înțelege că această obligație nu este o obligație de rezultat, iar 

Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru absența produselor incluse în Campanie în Hipermarketurile Participante. 

5.7. Nu se acordă contravaloarea în bani a voucherelor. Acestea pot fi utilizate exclusiv pentru a obține codul de reducere 

pe website-ul www.carrefour.ro. 

SECŢIUNEA 6.  ALTE CLAUZE 

6.1. Imposibilitatea Clientului de a intra în posesia produselor participante la Campanie din motive independente de voinţa 

Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere. 

6.2. 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. 

6.3 În caz de neconcordanță între prevederile existente pe materialele publicitare și prezentul Regulament, prevederile 

prezentului Regulament vor prevala.Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber 

de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.  

6.4. Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția 

cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei. 

6.5. 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.  

6.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si prelucrate in contextul organizarii si desfasurarii prezentei 

Campanii, se subscriu prevederilor descrise in cadrul Politicii de confidentialitate respectiv Termenelor si conditiilor 

disponibile pe www.carrefour.ro. 
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SECŢIUNEA 7. MINORII 

Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie. 

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ 

Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã 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.  

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen 

de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

SECŢIUNEA 9. LITIGII ŞI FRAUDE 

9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

9.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Carrefour România 

S.A., str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4-7, sector 2, Bucureşti, sau la adresa de 

e-mail: office_romania@carrefour.com, în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de 

la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie/ 

reclamaţe în legătură cu derularea Campaniei. 

9.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a 

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

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE 

 

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia 

impozitului/contributiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, daca acestea vor fi datorate. 
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Anexa 1 Regulament 
 
 

Produsele participante la campanie, in limita stocului disponibil, se regasesc in lista de mai jos.: 

Nr. Crt Cod Articol EAN Produs 

1 12000227 54491472 COCA-COLA 0.5L 

2 12005387 5449000131836 COCA-COLA ZERO 0.5L 

3 12000234 40822938 BAUT CU SUC PORTOC 0.5LFANTA 

4 10502162 5449000028921 COCA COLA 1.25 L 

5 10502164 5449000133724 COCA COLA ZERO 1.25 L 

6 12003735 5449000146823 COCA-COLA2X2L 

7 12005994 5449000148445 SCHWEPPES KINLEY 1.5L 

8 12002690 90331688 SCHWEPPES KINLEY 0.5L 

9 12005389 5449000131843 COCA-COLA ZERO 2L 

10 12005995 5449000044730 BAUT CU SUC MAND 1.5LSCHWEPPES 

11 12000249 54491069 SPRITE 0.5L 

12 12000229 5449000000286 COCA-COLA 2L.. 

13 12000238 54492493 BAUT CU SUC LAMAIE 0.5LFANTA 

14 12005993 5449000044709 SCHWEPPES BITTER-LEMON 1.5L 

15 12000251 5449000004864 SPRITE 2L 

16 12005873 87126068 BAUT SUC MANDAR 0.5LSCHWEPPES 

17 10502490 5449000136336 #COCA-COLA ZERO 2X2L 

18 10502163 5449000028938 BAUT CU SUC PORTOC 1.25LFANTA 

19 12002783 54490130 SCHWEPPES BITTER-LEMON 0.5L 

20 10502161 5449000028976 SPRITE1.25 L 

21 10000255 5449000131812 COCA COLA ZERO 6X0.33L DZ 

22 10503207 5449000120861 COCA COLA MPK 2X1.25L 

23 12002450 5449000010070 BAUT CU GUST STRUGURI 2LFANTA 

24 10502165 5449000123442 BAUT GUST STRUGURI 1.25LFANTA 

25 10503639 5449000025494 COCA COLA 6X0.33L NRG 

26 10503162 5449000216502 #SCHWEPPES BITTER LEMON 6X0.33 

27 12002750 5449000012241 SPRITE6X0.33L DZ 

28 10500598 5449000140562 BAUT GUST STRUG 6X0.33LFANTA 

29 10504936 5449000242457 COCA COLA ZERO LIME DZ 6X0.33L 

30 10504943 5449000242419 COCA COLA ZERO LIME 0.5L 

31 10504946 5449000242426 COCA COLA ZERO LIME 1.25L 

32 10504945 5449000272003 COCA COLA ZERO LIME 2L 

33 10504394 5449000242747 FANTA ZERO PINK GRPEFRUIT 0.5L 

34 10505075 5449000265098 COCA COLA ENERGY 0.25L 

35 10505255 54000971 COCA COLA SPEC.MURE/IENUP.0.25 

36 10505254 54000957 COCA COLA SPEC.CAISE/PIN 0.25L 

37 10505253 54000964 COCA COLA SPECIAL.MAR/SOC0.25L 

38 10503208 90375408 COCA COLA ZERO NRG 0.33L. 

39 10504306 5000112631500 #FANTA PORT DZ6X0.33L (5+1) 

40 10504304 5000112631494 #COCA COLA DZ 6X0.33L(5+1) 

 


