REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Combinații mobilier exterior”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
Organizatorul campaniei promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in
București, Sos. București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București Romania, înregistrata 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, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Domnul
Stefan Vanoverbeke in calitate de Director General („Organizatorul”).
Campania promoțională „Combinații la preț mai mic” („Campania”) se va desfășura cu
respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu
pentru toți participanții la Campanie. Orice persoana care participa la aceasta campanie
promoțională este de acord cu termenii si condițiile desfășurării acesteia. Prin participarea
la aceasta Campanie, se prezuma cunoașterea si respectarea integrala, expresa si
neechivoca a tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor Regulamentului.
Organizatorul Campaniei își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul
Regulament, respectând condițiile de forma pentru întocmirea acestuia.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informării
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicata in Monitorul
Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
Aceasta campanie promoțională se desfășoară in incinta centrului comercial IKEA din Sos.
București Ploiești 42A, Sector 1, București („Centrul Comercial IKEA”), precum si pe
platforma online www.ikea.ro.
SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI
Campania se desfășoară începând cu data de 08.04.2019 pana la data de 28.04.2019,
cu posibilitatea de prelungire („Perioada Campanie”).
SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Poate participa la prezenta Campanie orice persoana cu vârsta peste 18 ani, indiferent de
locul situării domiciliului (denumit in prezentul Regulament “Client”), pentru orice achiziție
de produse ce fac obiectul Campaniei.
Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele aflate in Campanie sunt semnalizate prin
următorul mesaj: „Combinații la preț mai mic”. De asemenea, pentru

participarea la Campanie, achiziția acestor produse trebuie sa aibă loc in Perioada
Campaniei.
In aceasta campanie nu intra produsele vândute in zona „ASA CUM SUNT” din cadrul
Centrului Comercial IKEA.
SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
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.
1. Condiții de acordare:
Pentru a putea participa la Campanie, Clientul trebuie sa achiziționeze produsele ce fac
obiectul Campaniei (menționate in Anexa 1) pe același bon fiscal sau in aceeasi comanda
online si in exact combinațiile (cod articol si cantitate) descrise in Anexa 1, in Perioada
Campaniei.
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
Centrul
Comercial
IKEA
și
pe
următoarea
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web:
http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/returnpolicy/index_b.html.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizatorul va restitui Clientului contravaloarea
produsului redus conform prezentei Secțiuni 6 (i.e. cu Reducerea aplicata).
3. Pretul serviciului de asamblare mobila pentru produsele incluse in
combinatii cu pret redus
Prețul serviciului pentru asamblare mobila se calculeaza aplicand procentul de 9% din
valoarea produselor ce necesită serviciul de asamblare, calculat la valoarea de vânzare
normala a produselor din ziua încheierii contractului, dar nu mai puțin de 59 lei, dacă
valoarea rezultată din procentul de 9% este mai mică.
Restul prevederilor privind serviciul de asamblare raman neschimbate si pot fi gasite pe
urmatoarea
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web:
http://www.ikea.com/ms/ro_RO/serviceoffer/assembly/index.html
SECŢIUNEA 7. ACORDAREA REDUCERII
Acordarea Reducerii se realizează:
(i) pentru achizițiile din Centrul Comercial IKEA, direct la linia caselor, după scanarea
produselor participante in Campanie,
(ii) pentru comenzile online, Reducerea se aplica in momentul procesarii comenzii de
catre IKEA. Pentru clarificare, cosul de cumparaturi online, cat si mesajul de preluare a
comenzii primit de catre Client contine pretul normal de vanzare al produselor
mentionat in Anexa 1 la prezentul Regulament.
In functie de metoda de plata aleasa de catre Client la finalizarea comenzii online, avem
urmatoarele situatii:
o In cazul in care Clientul opteaza pentru achitarea comenzii online prin ramburs
(plata la livrare), suma achitata va include Reducerea in conformitate cu Anexa
1;

o

In cazul in care Clientul opteaza pentru achitarea comenzii online prin card
online, suma achitata nu va include Reducerea. Reducerea se va aplica ulterior,
in momentul procesarii comenzii de catre IKEA, iar Reducerea va fi restituita
Clientului direct pe cardul bancar utilizat la plata comenzi online in termen de
14 zile. Din motive independente de IKEA, termenul de restituire se poate
extinde pana la 30 de zile, in functie de banca emitenta a cardului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, indiferent de metoda de achizitie aleasa de catre Client,
bonul fiscal, respectiv factura va conține prețul redus al produselor aflate in Campanie
(conform Anexei 2 la prezentul Regulament).
SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE REDUCERII
Clienții care beneficiază de Campanie nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani
si nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a Reducerii.

SECŢIUNEA 9. TAXE
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru reducerile
acordate Clienților in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III
Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura
cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Clientului.
Clienților care participa la aceasta Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli
directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a
Campaniei (de exemplu, cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in
cazul solicitării scrise a Regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact
precizate in Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea
vizualizării prezentului Regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli
legate de deplasarea pana la Centrul Comercial IKEA).
SECŢIUNEA 10. DIVERSE
În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu
privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, IKEA Romania S.A. își rezervă
dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Prin participarea la prezenta Campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să
respecte prevederile acestui Regulament.
Regulamentul poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numărul 021-407.45.32 număr
cu tarif normal, luni-duminica, orele 10.00-21.00, (exceptând sărbătorile legale) pe
Perioada Campaniei sau poate fi vizualizat pe site-ul web www.IKEA.ro.
Pentru întrebări legate de Campanie, Clienții pot suna la numărul de telefon 021407.45.32 pe Perioada Campaniei, unde vor primi toate informațiile legate de prezenta
campanie promoționala.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen (i.e. 28.04.2019) numai
în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.
Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta
din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea
Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire
va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să
comunice Clienților la Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariția cazului de forță majoră.
SECTIUNEA 13. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila este legea romana.

Anexa 1:

Numar
Articol

Denumire
Produs

50313094

FALHOMEN

90313092

FALHOMEN
TOTAL

Denumire
Articol
scaun cu brate,
exterior vopsit
gri-maro
masa exterior
153x73 vopsit
gri-maro

Pret fara
reducere
campanie

Cantitate
Pret cu
necesara
reducere Reducere
combinatie campanie Campanie

135

4

350

1

890

120,00

60,00

280,00

70,00

760,00

130,00

Numar
Articol

Denumire
Produs

70208539

ÄPPLARÖ

40208531

ÄPPLARÖ

Denumire
Articol
scaun reglabil
exterior pliant
vopsit maro
masa extens
exterior
140/200/260x78
vopsit maro

TOTAL

Numar
Articol

Denumire
Produs

00401941

SJÄLLAND

20386497

SJÄLLAND

70386503

SJÄLLAND

Denumire
Produs

60312857

ÄPPLARÖ

90288040

ÄPPLARÖ

50412225

KLASEN

70292694

KLASEN
TOTAL

Cantitate
Pret cu
necesara
reducere Reducere
combinatie campanie Campanie

185

4

590

1

1330

Denumire
Articol
blat 68x68 maro
deschis
cadru masa
exterior
71x71x73 cm,
gri
scaun cu brate,
ext gri/maro
deschis

TOTAL

Numar
Articol

Pret fara
reducere
campanie

Pret fara
reducere
campanie
120

1

200

1

260

2

corp depozitare
exterior 77x58
vopsit maro
cadru inferior
exterior 77x58
vopsit maro
accesoriu grătar
cărbuni negru
polita
superioara
70x50 vopsit
maro

Pret fara
reducere
campanie

500,00

90,00

1.120,00

210,00

100,00

20,00

180,00

20,00

230,00

60,00

740,00

100,00

Cantitate
Pret cu
necesara
reducere Reducere
combinatie campanie Campanie

490

1

245

1

590

1

135

1

1460

120,00

Cantitate
Pret cu
necesara
reducere Reducere
combinatie campanie Campanie

840

Denumire
Articol

155,00

380,00
210,00
550,00

70,00
1210

110,00
35,00
40,00

65,00
250,00
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