ACT ADITIONAL NR. 1
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIOANALE
„Combinații la preț mai mic”
01.07.2019 – 25.08.2019
In conformitate cu dispozitiile Sectiunii 1 din Regulamentul Oficial al Campaniei
Promotionale “Combinații la preț mai mic” (“Organizatorul Campaniei își rezerva
dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, respectând condițiile de
forma pentru întocmirea acestuia.”), IKEA ROMANIA S.A., cu sediul social în București,
Șos. București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București Romania, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/8161/2005, CUI
17547941, atribut fiscal RO, cont bancar RO64BRDE 445SV75945994450 deschis la
BRD - suc Dorobanți, reprezentați legali prin Stefan Vanoverbeke, in calitate de
organizator of campaniei promotionale “Combinatii la pret mai mic”, a incheiat
prezentul act aditional, in urmatoarele conditii:
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Combinatii la pret mai mic” se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.

Se modifica Sectiunea 3 LOCUL
Regulament dupa cum urmeaza:

DE

DESFĂŞURARE

AL

CAMPANIEI

din

„Aceasta campanie promoțională se desfășoară in incinta magazinului IKEA situat in
Sos. București Ploiești 42A, Sector 1, București.”
2.

Se modifica Sectiunea 6 MODUL
Regulament dupa cum urmeaza:

DE

DESFĂŞURARE

AL

CAMPANIEI

din

“Campania constă in acordarea unei reduceri a prețului de vânzare normal al
produselor (inclusiv TVA) incluse in combinațiile de produse si in cantitățile menționate
in Anexa 1 la prezentul Regulament, o singură dată la achiziționarea pe același bon
fiscal sau in aceeasi comanda online, in Perioada Campaniei („Reducerea”). Pentru
clarificare, produsele menționate in Anexa 1 pot fi achiziționate si separat la prețul de
vânzare normal.
Reducerea nu se cumuleaza cu alte reduceri sau promotii prin care se acorda discount
in cadrul magazinului IKEA.”
3.

Se modifica Sectiunea 7 ACORDAREA REDUCERII din Regulament dupa cum
urmeaza:

„Acordarea Reducerii se realizeaza direct la linia caselor, după scanarea produselor
participante in Campanie. Pentru evitarea oricarui dubiu, bonul fiscal, respectiv factura
va conține prețul redus al produselor aflate in Campanie (conform Anexei 2 la
prezentul Regulament).”
4.

Celelalte clauze ale Regulamentului Oficial al Campaniei Promotionale “Combinatii
la pret mai mic” rămân neschimbate.

Prezentul act aditional face parte integrantă din Regulament, având acelaşi caracter
legal şi s-a încheiat azi, 10.08.2019.

