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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

PROMOȚIONALE 

„Campanie bucatarii” 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul campaniei promoționale este IKEA România S.A., cu sediul social în 

București, Șos. București Ploiești Nr. 42A, Sector 1, București, România, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/8161/2005, CUI 

17547941, atribut fiscal RO, cont bancar  RO64 BRDE 445SV75945994450  deschis la BRD 

– Suc. Dorobanți (denumită în cele ce urmează „Organizator”), reprezentată legal prin 

Doamna Sara del Fabbro, în calitate de Director General. 

Campania promoțională se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regula-

ment („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.  Orice persoană 

care participă la aceasta  campanie promoțională  este de acord cu prevederile prezentului 

Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea  premiilor  oferite de Organi-

zator. 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Campania promoționala „Campanie bucatarii” este organizată în conformitate cu pre-

vederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.  

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Această campanie promoțională se desfășoară atât în incinta magazinelor IKEA situate in: 

(i) Șos. București Ploiești nr. 42A, Sector 1, București si (ii) Blvd. Theodor Pallady nr. 57, 

Sector 3, Bucuresti („Centrele Comerciale IKEA”), a Punctului de planificare bucatarii 

din Cluj, Strada Avram Iancu 492-500, Florești 407280, România (in incinta VIVO Cluj-

Napoca) cat si prin intermediul comenzilor telefonice. 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 20.01.2020 până la data de 

23.02.2020. 

Ultima zi pentru o achizitie eligibila a „Serviciului de planificare asistată pentru bucătării” 

in vederea participarii la Campanie  este data de 16.02.2020 („Perioada Campaniei”). 
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SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării 

domiciliului, care este membru IKEA FAMILY si care achiziționeaza „Serviciul de planificare 

asistată pentru bucătării” dar nu emite comanda pentru bucataria configurata in termen 

de 7 de zile de la planificare, din Centrele Comerciale IKEA sau prin intermediul comenzii 

telefonice, apelând 021.407.45.32 sau 0746.69.45.32 zilnic, între orele 10:00 - 17:30 (de-

numit în prezentul Regulament “Client”).  

Pentru participarea la campania promoțională, achiziția „Serviciul de planificare asistată 

pentru bucătării” trebuie sa aibă loc în Perioada Campaniei. 

Înregistrarea ca membru IKEA FAMILY se poate face în Centrele Comerciale IKEA, sau 

online, pe www.IKEA.ro.  

 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI 

Campania promoțională constă în acordarea unui voucher de reducere de 10% la toate 

bucatariile si electrocasnicele pentru bucatarii („Voucher”) (conform Anexa 1 la prezentul 

Regulament). 

Fiecare Client poate primi maxim 1 (unu) Voucher indiferent de numarul „Serviciilor de 

planificare asistată pentru bucătării” achizitionate. 

Reducerea acordata de Voucher nu se cumuleaza cu alte reduceri sau promotii prin care 

se acorda discount in cadrul Centrelor Comerciale IKEA sau online pe www.IKEA.ro. 

SECŢIUNEA 7. ACORDARE si CONDITII UTILIZARE VOUCHER 

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 ca-

tre 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: 

1. 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;  

http://www.ikea.ro/
http://www.ikea.ro/
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 2. 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). 

"Acordarea Voucherului se realizează dupa achitarea si prestarea „Serviciul de planificare 

asistată pentru bucătării” ce nu a fost urmata in termen de 7 zile de comanda bucatariei 

astfel configurate. 

 
Clientii care indeplinesc conditiile de participare vor fi contactati de reprezentantii IKEA 

Romania in vederea acordarii Voucherului. 

Acestora li se va solicita sa isi exprime acordul scris si prealabil in ceea ce priveste co-

lectarea si utilizarea datelor cu caracter personal, necesare indeplinirii obiectului prezentei 

campanii promotionale. 

Voucherul este valabil pentru o perioada de 30 zile de la data acordarii.  

 

Voucherul poate fi folosit o singura data, doar impreuna cu bonul fiscal aferent „Serviciului 

de planificare asistata pentru bucatarii” achizitionat, in cadrul Centrelor Comerciale IKEA 

sau prin intermediul comenzii telefonice. Este strict interzisa duplicarea Voucherului.  

 

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE VOUCHERULUI 

Clienții care beneficiază de Voucher nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și 

nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a Voucherului. 

SECŢIUNEA 9. TAXE  

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute 

de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Im-

pozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură 

cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a clientului.  

Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli 

directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a cam-

paniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării 

scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea 
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I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului 

regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până 

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. 

Datele personale colectate nu vor fi folosite în scop de marketing sau publicitate. IKEA 

Romania SA este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidență 

al ANSPDCP cu nr. 21246 și va prelucra datele cu caracter personal ale Clienților in con-

formitate cu Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regula-

mentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter per-

sonal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Reg-

ulamentul general privind protecția datelor) si a Regulamentului UE 2016/679 . Datele cu 

caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul desfășurării Campaniei promoționale 

și sunt reprezentate de: numele, prenumele și semnătura Clientului.  

Clienții beneficiază de următoarele drepturi, în temeiul prevederilor legale menționate an-

terior : (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către IKEA; (ii) 

dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal; (iii) dreptul de opoziție la prelu-

crarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și 

(v) dreptul de a se adresa justiției pentru exercitarea drepturilor garantate de legislația 

aplicabilă sau de a formula plângere către Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelu-

crării Datelor cu Caracter Personal în acest sens. Clienții își pot exercita drepturile 

prevăzute la punctele (i) – (iii) prin adresarea unei cereri scrise, datate și semnate la 

adresa SC IKEA ROMANIA SA, Șos. București-Ploiești 42A, Sector 1, 013696 București sau 

prin e-mail la adresa info.bucuresti.ro@IKEA.com.  

 

IKEA a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea confi-

dențialității acestor date. 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să re-

specte prevederile acestui regulament. 
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Regulamentul Oficial al campaniei promoționale poate fi solicitat în copie în mod gratuit la 

numărul 021-407.45.32, număr cu tarif normal, luni-duminică, orele 10.00-22.00, (ex-

ceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei promoționale sau poate fi vizualizat pe 

www.IKEA.ro.  

Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna la numărul de telefon 

021-407.45.32  pe toata Perioada Campaniei unde vor primi toate informațiile legate de 

prezenta campanie promoțională. 

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen 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 promoțională. 

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate 

fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organiza-

torului 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 Regula-

mentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspun-

derea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi 

împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. 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 ȘI LEGEA APLICABILĂ 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala 

se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 

soluționate de instanțele judecătorești române competente. 

Legea aplicabilă este legea română. 

 

  

http://ikea.ro/


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Campanie Bucatarii” Pagina 6 din 6 

ANEXA NR. 1  Voucher 
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