
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

«Produse Bic - Livrare Gratuita – Extrareducere 10%» 

  

  

 

Art 1. ORGANIZATORUL  

 

Organizatorul campaniei promoționale „Produse Bic - Livrare Gratuita – Extrareducere 10%” 

(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 Produse 

Bic - Livrare Gratuita, produse semnalizate si enumerate in anexa nr. 1) este 12 august 2020 

 

Art 3. DESCRIEREA GENERALĂ A CAMPANIEI PROMOŢIONALE:  

  

In magazinul virtual www.carrefour.ro (pentru produse semnalizate din sectiunea Produse Bic - Livrare 

Gratuita), toţi clienţii care utilizeaza cuponul „BIC10” la plasarea unei comenzi in ziua de 12 august 

2020 beneficiaza de extrareducerea de 10% la comadata plasata. 

 

Cuponul de reducere  „BIC10” 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 ziua de 12 august 2020 în 

magazinul virtual www.carrefour.ro aparţinând Carrefour (din sectiunea https://carrefour.ro/promotii-

carrefour/produse-bic-livrare-gratuita), 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 „BIC10” 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 ziua de 12 august 2020, in 

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

sectiunea: https://carrefour.ro/promotii-carrefour/produse-bic-livrare-gratuita 

 

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 ziua 12 august 

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

sectiunii https://carrefour.ro/promotii-carrefour/produse-bic-livrare-gratuita 
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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/produse-bic-livrare-gratuita, care plaseaza o comanda in ziua de 12 august 2020  si in 

intervalul orar 00:00:01 –23:59:59, pot folosi cuponul de reducere „BIC10” 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/produse-bic-livrare-gratuita, cuponul de 

Reducere „BIC10”  poate fi folosit o singura data pentru o singura comanda plasata in ziua de 12 august 

2020. 

 

Clientul nu are dreptul să solicite contravaloarea în bani a cadoului de reducere „BIC10” (nici total, nici 

parţial).  

 

În cazul în care clientul foloseste cuponul de reducere „BIC10”, 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 

32528023 
Stilou Easy Clic Standard + 6 rezerve 
cerneala + 1 mini PIC, Bic 

32011691 Stilou Easy Clic MANGA , 1 buc/blister 

36009446 
Stilou Easy Clic MONSTER , 1 
buc/blister 

36009783 Stilou Easy Clic Standard 

36009478 Stilou Bic XPen Standard + 6 rezerve 

32524850 
Set Fineliner Intensity BIC, varf 0.8 
mm, 4 bucati 

32524849 
Set Fineliner Intensity Fun, varf 0.8 
mm, 4 bucati 

32529219 
Liner Intensity Medium, Negru, 2 
Bucati 

32522389 
Roller Gelocity Illusion - roller cu gel 
termosensibil + 2 rezerve - albastru , 3 
bucati/blister 

32528027 
Set pixuri cu gel Roller Gelocity 
Original BIC, varf 0.7 mm, 3 bucati 

32528025 
Pix Roller Gelocity Quick Dry BIC, varf 
0.7 mm, Albastru 

32528024 
Pix Roller Gelocity Quick Dry BIC, varf 
0.7 mm, Negru 

32531358 
Set pixuri cu gel Roller Gelocity Stic 
BIC, varf 0.5 mm, 4 bucati 

32516942 Pix BIC Round Stic, albastru,  8 bucati 

32517462 
Pix Round Stic Bic, varf mediu, pasta 
neagra, 8 bucati 

36000839 
Pix Cristal Bic, varf mediu, pasta 
albastra, 4 buc 

32531354 
Set pixuri Cristal Up BIC, varf 1.2 mm, 
4 bucati 

32503134 Pix  Color Fashion Bic, 4 culori 

32503132 Pix 4 culori 1.0mm Bic Ball Pen 

32521519 Pix BIC 4 Colours Shine,  1 bucata 

32019687 Pix BIC BU3 GRIP, albastru, 2 bucati 

32517465 Pix BIC Cristal Soft, albastru,  4 bucati 

32517464 
Pix cu bila Cristal Soft Bic, varf mediu, 
pasta neagra, 4 bucati 

32532039 
Set pixuri cu clema Cristal Up BIC, varf 
1.2 mm, 4 bucati 

32532040 Pix Cristal Up Fun Bl/4 



32521518 
Pix Round Stic Classic Bic, varf mediu, 
pasta albastra, 4 buc 

32516686 
Pix BIC Round Stic, culori asortate,  6 
bucati 

32513300 
Pix BIC Round Stic Clic, albastru, 3 
bucati 

32510473 Pix Round Stic Exact Bic, Albastru 

32504269 
Pix retractabil Soft Feel Bic, varf 
mediu, pasta albastra, 3 bucati 

36003406 
Creion grafit cu radiera BIC Eco 
Evolution,  4 bucati 

32521523 
Set creioane grafit Evolution FLUO cu 
radiera BIC, 4 buc 

32517470 
Creion mecanic Criterium 0.5mm + 12 
mine 0.5 mm 

32517471 
Creion mecanic Criterium 0.7mm + 12 
mine 0.7 mm 

32011702 
Creion mecanic Velocity Pro 0.7mm + 
12 mine 0.7mm 

32513302 
Creion grafit fara radiera BIC Eco 
Evolution, 10 bucati 

32513303 
Creioane grafit ECO Evolution 655 1 
buc/blister 

32510478 
Set creioane grafit Eco Evolution Black 
cu radiera BIC, 4 buc 

32521521 
Set creioane grafit Evolution STRIPES 
646 cu radiera BIC, 8 buc 

32521524 
Set Evolution FLUO - 2 creioane grafit 
HB Evolution Fluo, 1 radiera, 1 
ascutitoare 

32532047 
Set markere evidentiatoare Brite Liner 
Grip, 2 bucati, Galben 

32531362 
Set markere evidentiatoare Brite Liner 
Grip Pastel BIC, 4 bucati, Multicolor 

32015565 
Marker Permanent BIC ECOlutions 
2000, varf rotund, negru, 1 bucata 

32020030 
Marker evidentiator Brite Liner XL Bic, 
Galben 

32015566 
Marker Permanent BIC ECOlutions 
2300, varf tesit, negru, 1 bucata 

36003421 
Banda corectoare Tipp-Ex Mini Pocket 
Mouse 5m 

32529217 Set 4 picuri corectoare BIC 

32510481 Creion corector BIC 7 ml, 1 bucata 

36006922 
Corector fluid BIC Correction Fluid, 20 
ml, 1 bucata 

32506354 Pic corector cu rescriere BIC, 2 bucati 

32513306 Radiera BIC Galet, 1 bucata 

32532059 Radiera Plast Office Mini Bl/2 



32531356 Rezerve stilou albastru, 24 bucati 

32524858 
Creioane colorate Evolution Stripes, 
12 bucati 

32524859 
Creioane colorate Evolution Stripes, 
18 bucati 

32524860 
Creioane colorate Evolution Stripes, 
24 bucati 

32517473 Creioane cerate P.Wallet 24 buc Bic 

36006920 BIC Kids Wax Crayons 12 buc 

32506352 
Creioane colorate BIC Kids Evolution 
Circus 12 buc 

36008906 
Creioane colorate Evolution 
Triunghiulare, 12 bucati 

32019694 
Creioane colorate Tropicolors, 18 
bucati, BIC 

32019693 
Creioane colorate Tropicolors, 24 
bucati 

36004212 
Creioane colorate Tropicolors, 12 
bucati 

32513307 BIC Kids Oil Pastel 12 buc 

36003417 
Creioane cerate plastifiate 
Plastidecor, 12 bucati 

32019696 
Creioane cerate plastifiate Plastidecor 
Triunghiulare, 12 culori 

32532055 
Creioane cerate Bic Turn & Colour, 12 
Bucati 

36003413 
Markere colorate ultralavabile 12 buc 
Bic 

32506349 
Markere ultralavabile  BIC Kid  
Couleur 24 buc 

32524853 
Markere de colorat Color Up Bic, 12 
culori/cutie 

32011714 BIC Kids Magic Felt Pens 12 buc 

32015953 
Markere de colorat BIC Kids Visa 12 
buc 

36005728 
Markere de colorat BIC Kids Visa 18 
buc 

32512030 
Markere colorate lavabile 
Visaquarelle 10 buc Bic 

32524843 
Acuarele BIC cu pensula inclusa, 12 
buc 

32528137 BIC Kids Glitter Glue 6 buc 

32524847 Plastilina BIC cutie, 12 bucati  

32524846 Plastilina Bic cutie, 6 bucati 

36007093 
Lipici lichid alb tip aracet, BIC, 118 ml, 
8 bucati 

32504266 Lipici solid Bic Ecolutions, 21 g 

32506356 Lipici solid Bic Ecolutions 36 g 



32020048 Lipici solid BIC ECO 8gr 

 


