ACT ADITIONAL NR. 1
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIOANALE
„REDUCERI DE VARĂ”
15.07.2019 – 18.08.2019
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
“Reduceri de vara”, a incheiat prezentul act aditional, in urmatoarele conditii:
Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Reduceri de vara” 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 din: Sos.
București Ploiești 42A, Sector 1, București.”
2.

Se modifica Sectiunea 5 PERSOANELE PARTICIPANTE
PROMOȚIONALĂ din Regulament dupa cum urmeaza:

LA

CAMPANIA

„Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul
situării domiciliului, pentru orice achiziție din magazinul IKEA (denumit în prezentul
Regulament “Client”).
Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele avute în vedere în cadrul acestei secțiuni sunt
incluse în Anexa nr. 1 ale acestui Regulament, produsele fiind semnalizate în magazin
conform produselor cu titlu de exemplu din Anexa 2 a acestui Regulament.
De asemenea, pentru participarea la campania promoțională, achiziția acestor produse
trebuie sa aibă loc în perioada 15.07.2019 – 18.08.2019.
În aceasta campanie nu intră produsele vândute în zona „AȘA CUM SUNT” din cadrul
Centrului Comercial IKEA.”
2.

Se modifica Sectiunea 6 MODUL
Regulament dupa cum urmeaza:

DE

DESFĂŞURARE

AL

CAMPANIEI

din

“Campania promoțională constă în acordarea unei reduceri de până la 50% în perioada
15.07.2019 – 18.08.2019, pentru produsele aflate în campanie, reducerea fiind vizibilă
in magazin www.IKEA.ro, pentru Clienți („Reducerea”).
Reducerea nu se poate cumula cu alte oferte/campanii promoționale valabile in
magazinul IKEA.
1.

Condiții de acordare:

Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie să achiziționeze produsele ce
fac obiectul campaniei (menționate in Anexa nr. 1 a acestui Regulament), în perioada
15.07.2019 – 18.08.2019 din magazinul IKEA.

2.

Returnare produse:

Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului Regulament este
permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor IKEA disponibilă în broșurile
de
garanții
din
magazinul
IKEA
și
pe
website
aici
http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/returnpolicy/index_b.html”
3.

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

„Acordarea Reducerii se realizează direct la linia caselor, după scanarea produselor.
Bonul fiscal va conține direct prețul redus al produselor aflate în campanie.”
4.

Anexa nr. 2 la Regulament denumita Lista produselor ce fac obiectul campaniei
promoționale in magazinul IKEA Pallady se elimina.

5.

Anexa nr. 3 la Regulament se redunumeste in Semnalizarea campaniei
promoționale in magazin si se renumeroteaza si devine Anexa nr. 2 la
Regulament.

6.

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.

