
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Cupon 50% reducere la articolele din gama pampers pe carrefour.ro” 
 
 
PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE   
 
Perioada in care clientii pot primi cupoane: 05.12.2020 – 31.12.2020 
Perioada in care clientii pot utiliza cupoane: 05.12.2020 – 31.01.2021 
 
 
DESCRIEREA GENERALA A CAMPANIEI PROMOTIONALE: 

 
Vizitatorii site-ului carrefour.ro (denumit in continuare „Participant”) care au cont in site si care 
plaseaza o comanda cu produse participante in campanie (Anexa 1) in perioada 05.12.2020 – 
31.12.2020, achizitionare individualizata ca atare pe un singur bon de casa, primesc 1( unu) cupon 
de cumparaturi de 50% reducere. Cuponul va fi emis de CARREFOUR ROMANIA SA si va putea fi 
folosit in perioada 05.12.2020 – 31.01.2021. Cuponul poate fi folosit pentru comenzi de produse din 
gama pampers reagasite in Anexa 2 pe site-ul Carrefour.ro 

 
 

Cuponul de cumparaturi 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, pe 
Carrefour.ro. 
 
Art. 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI 

 
Organizatorul promoţiei „Cupon 50% reducere la articolele din gama pampers pe carrefour.ro” 
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, vizitator 
al site-ului carrefour.ro care are cont si care plaseaza o comanda cu produse participante in 
campanie (Anexa 1) in perioada 05.12.2020 – 31.12.2020, achizitionare individualizata ca atare pe 
un singur bon de casa, primesc 1( unu) cupon de cumparaturi de 50% reducere. Cuponul va fi emis 
de CARREFOUR ROMANIA SA si va putea fi folosit in perioada 05.12.2020 – 31.01.2021. Cuponul 
poate fi folosit pentru comenzi de produse din gama pampers reagasite in Anexa 2 pe site-ul 
Carrefour.ro. 
 
(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 
 
Cupoanele de cumpãrãturi Carrefour se emit şi vor putea fi primite de cãtre clienţii site-ului 
Carrefour.ro care plaseaza o comanda cu produse participante in campanie (Anexa 1) in perioada 
05.12.2020 – 31.12.2020, achizitionare individualizata ca atare pe un singur bon de casa, primesc 1 
(unu) cupon de cumparaturi de 50% reducere. Cuponul va fi emis de CARREFOUR ROMANIA SA si 
va putea fi folosit in perioada 05.12.2020 – 31.01.2021. Cuponul poate fi folosit pentru comenzi de 
produse din gama pampers reagasite in Anexa 2 pe site-ul Carrefour.ro. 
 

 
Art. 4. MODALITATE DE PARTICIPARE 
 

(1)Toţi vizitatorii site-ului carrefour.ro indicat la art.3 de mai sus  care plaseaza o comanda cu 
produse participante in campanie (Anexa 1) in perioada 05.12.2020 – 31.12.2020, achizitionare 
individualizata ca atare pe un singur bon de casa, primesc 1 (unu) cupon de cumparaturi de 50% 
reducere. Cuponul va fi emis de CARREFOUR ROMANIA SA si va putea fi folosit in perioada 
05.12.2020 – 31.01.2021. Cuponul poate fi folosit pentru comenzi de produse din gama pampers 
reagasite in Anexa 2 pe site-ul Carrefour.ro. 
 
 
(2) Cupoanele de cumpărături vor putea fi folosite doar în perioada 05.12.2020 – 31.01.2021 pe 
carrefour.ro pentru achizitionarea de produse regasite in Anexa 2. 
 
(3) Pentru achizitia de pe www.carrefour.ro cuponul va fi alocat in contul de cumparaturi dupa ce 
comanda cu produse regasite in Anexa 1 ajunge la adresa de livrare. 
 
(4) Indiferent de valoarea unei comenzi, 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. 
 
 
Art. 5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII nr. 677/2001 
 
(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate putând fi consultat 
pe site-ul carrefour.ro. 
(2) Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 
 
 



 
Anexa 1 – Produse participante in campanie pentru care se acorda cuponul de 50% reducere 
 
 Toate produsele regasite pe site-ul Carrefour.ro in categoriile: 
 
1. Articole bebelusi (la link-ul https://carrefour.ro/bebelusi-copii-si-jucarii/articole-bebelusi) 
*Promotia nu este valabila pentru categoria de „Scutece” regasita in „Articole bebelusi” (la 
link-ul https://carrefour.ro/bebelusi-copii-si-jucarii/articole-bebelusi/ingrijire-si-igiena-
bebelusi/scutece) 
 
2. Tex - Bebelusi (la link-ul https://carrefour.ro/bebelusi-copii-si-jucarii/articole-bebelusi) 
 
 
Anexa 2 – Produsele pe care se aplica cuponul de 50% in perioada 05.12.2020 – 31.01.2021 
 

11502401 

Scutece Pampers Premium Care Jumbo 
Pack Marimea 1, Nou Nascut, 2-5kg, 
108buc  

11503440 
Scutece Pampers Premium Care Jumbo Pack 
Marimea 1, Nou Nascut, 2-5 kg, 52 buc  

11503441 

 
Scutece Pampers Premium Care Jumbo Pack 
Marimea 2, Nou Nascut, 4-8 kg, 50 buc 

  

11504481 

 
Scutece Pampers Premium Care, Marime 2, 4-
8 kg, 94 buc 
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