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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

PROMOȚIONALE 

„Oferte limitate pentru membrii IKEA Family” 

SECȚIUNEA 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 („Organizator”), reprezentată legal prin Doamna Sara 

del Fabbro. 

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 prevederilor prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

 Campania promoționala „Oferte limitate pentru membrii IKEA Family” este organizată în conformitate 

cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 (“Campania”). 

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

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

(i) Șos. București Ploiești nr. 42A, Sector 1, București si (ii) Blvd. Theodor Pallady nr. 57, Sector 3, București 

(„Magazinele IKEA”). 

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 07.06.2021 pana la data de 30.06.2021 

(“Perioada Campaniei”)*.  

* vezi Sectiunea 6 Modul de desfurarare al Campaniei pentru clarificare 

SECȚIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 16 ani, indiferent de locul situării domiciliului, care 

este membru IKEA FAMILY, pentru achiziția de articole ce afla in lista anexata prezentului Regulament sau 

prin platforma online www.IKEA.ro (denumit în pre- zentul Regulament “Client”). 

Pentru evitarea oricărui dubiu, produsele avute în vedere în cadrul acestei secțiuni sunt incluse în Anexa 

http://www.ikea.ro/
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nr. 1 a acestui Regulament, produsele fiind semnalizate în magazine in departamenetele specific, conform 

semnalizarii de la Anexa 2. 

În aceasta campanie nu intră produsele vândute în zona „HUB Circular” din cadrul Ma- gazinelor IKEA. 

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

Oferta promotionala consta in oferirea unui cadou la achizitia unor produse specifice mentionate mai jos, 

in perioada 07 iunie 2021 - 30 iunie 2021, în Magazinele IKEA. Pentru evitarea oricarui dubiu, produsele 

mentionate in oricare perioada a Campaniei (conform tabelului de mai jos) vor beneficia de oferta doar in 

decursul perioadei respective. 

 
Ofertele vor fi acordate, după cum urmează: 
 
1. Prezinta cardul IKEA Family si la achizitia unui Meniu pentru copii de la Restaurantul IKEA, in perioada 

14iunie 2021 - 30 iunie 2021 primesti cadou un Voucher- Rulou cu scortisoara. Voucherul este valabil 
pana la data de 01 iulie 2021.Produsul se poate ridica din zona IKEA Bistro. 

 
• Cod produs oferit cadou: 20465244 
• Denumire : Rulou cu scortisoara 
• Pret : 2 lei 
• Meniurile sunt recomandate copiilor cu varsata intre 0-14 ani 
 

Perioada 
Cod 

articol Nume Descriere 
Pret 

intreg Cadou 

14.06.2021-
30.06.2021 

40348659 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute de legume cu piure de cartofi, 
mazare, sos brun si gem de merisoare 

4,50 lei 
voucher Rulou cu 

scortisoara 

14.06.2021-
30.06.2021 

20348636 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, 
mazare, sos brun si gem de merisoare 

6 lei 
voucher Rulou cu 

scortisoara 

14.06.2021-
30.06.2021 

80486187 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute vegetale cu piure de cartofi, 
mazare, sos brun si gem de merisoare 

6 lei 
voucher Rulou cu 

scortisoara 
14.06.2021-
30.06.2021 

20465244 
MENIU 
COPII 

Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume 
proaspete 

6 lei 
voucher Rulou cu 

scortisoara 
 
Rulourile cu scortisoara se acorda in limita stocului disponibil. 

 
2.  Prezinta cardul IKEA Family si la  achizitia unui Meniu Family din lista de mai jos, pe acelasi bon fiscal, 

in perioada 07 iunie 2021 - 13 iunie 2021, primesti cadou jucaria pentru copii. 
 
• Cod produs oferit cadou: 00141401 
• Denumire : FABLER BJORN 
• Pret: 5,90 lei 
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Perioada Nume Cod 
articol Descriere Pret 

intreg Cadou 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  1 

40331036 
1*Meniu 16 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de merisoare 

53,00 lei 
Jucarie 
Fabler 
Born 

40467869 
1*Meniu File de  somon cu cereale, mix de fasole si sos 

de lamaie cu marar 

 
1*Meniu copii 5 chiftelute porc si vita,de legume 

vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem 
de merisor SAU Burger vegetal cu cartofi prajiti si 

legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  2 

40331036 
2* Meniu 16 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de meriso 

42,00 lei 
Jucarie 
Fabler 
Born  

1*Meniu copii 5 chiftelute porc si vita/de legume 
vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem 

de merisor SAU Burger vegetal cu cartofi prajiti si 
legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  3 

40331036 
2* Meniu 16 chiftelute vegetale cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de meriso 

42,00 lei 
Jucarie 
Fabler 
Born  

1*Meniu copii: 5 chiftelute porc si vita/de legume/ 
vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem 

de merisor sau Burger vegetal cu cartofi prajiti si 
legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  4 

50366737 1*Pulpa de rata cu piure, brocoli si gem de merisoare 

36,00 lei 
Jucarie 
Fabler 
Born 

 
1*Meniu copii: 5 chiftelute porc si vita/de legume/ 

vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem 
de merisor sau Burger vegetal cu cartofi prajiti si 

legume; 
 
Jucariile pentru copii FABLER BJORN se acorda in limita stocului disponibil. 

 
3. Prezinta cardul IKEA Family si la  achizitia unuia  din Kit urile de mai jos, pe acelasi bon fiscal, se ofera 

un produs cadou: 
 

Perioada Numar 
articol Nume Pret 

KIT 1 

07.06.2021-
30.06.2021  

20184041 MÅLA N carioca culori diferite 12buc 9,9 

70456586 MÅLA N creioane colorate culori diferite 10buc. 19,9 

30193323 MÅLA N hârtie culori diferite/marimi diferite 24,9 

Cadou 80463746 MÅLA carton desen înramat 9,9 
   54,7 

KIT 2 

07.06.2021-
30.06.2021  

70461088 MÅLA NNN rolă hartie desen 30 m  12,9 

10193319 MALA pensule set 6 bucăți 12,9 
10456589 MÅLA NN vopsea 400 ml culori diferite 8buc. 29,9 

Cadou 90210490 MÅLA NN şort maneca lunga verde 9,9 
   55,7 

 
• Cod produs oferit cadou, MENIU FAMILY 1: 80463746 
• Denumire : MALA carton desen inramat 
• Pret: 9,90 lei 
 

Valentina Nanes
De verificat daca se numeste “Asa cum sunt” sau “Hub Circular”
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• Cod produs oferit cadou, MENIU FAMILY 2: 90210490 
• Denumire : MALA sort maneca lunga 
• Pret: 9,90 lei 
 
Produsele cadou se acorda in limita stocului disponibil,la casele de marcat. 
 

Prezinta cardul IKEA Family si la  cumparaturi in valoare de minim 100 de lei, se ofera cadou produsul MUNSBIT Baton 
cu nuci,cu sare de mare,96g x 4buc.Campania se aplica doar cumparaturilor efectuate in perioada 07 iunie 2021 - 30 
iunie 2021, de luni pana vineri, in intervalul 10:00-18:00, in Magazinul cu Delicatese Suedeze. 
Oferta nu se cumuleaza cu alte reduceri sau oferte. 
 

Produsul MUNSBIT Baton cu nuci, cu sare de mare, 96g x 4buc  se acorda, in limita stocului disponibil. 
 
• Cod produs oferit cadou: 60466543 
• Denumire : MUNSBIT Baton cu nuci,cu sare de mare, 96g x 4buc  
• Pret: 11,90 lei  
 

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 indi- cata mai sus, din Magazinele IKEA și să 

prezinte cardul IKEA FAMILY la casa de marcat. 

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 din Magazinele IKEA și pe website aici 

http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-ser- vice/about-shopping/return-policy/index_b.html. 

SECȚIUNEA 7. ALTERNATIVELE OFERTELOR DIN CAMPANIA PROMOTIONALA 

Clienții care beneficiază de ofertele din prezenta Campanie Promotionala nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a ofertelor. 

SECȚIUNEA 8. 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 drep- tul de a lua toate măsurile 

legale considerate oportune. 

 

SECȚIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să res- pecte prevederile 

acestui regulament. 

http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/return-policy/index_b.html
http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/return-policy/index_b.html
http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/return-policy/index_b.html
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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 10.00-18.00, (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 

începând cu data de 07.06.2021 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie 

promoțională. 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen (i.e. 30.06.2021) 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 imposibili- tatea 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 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. 

SECȚIUNEA 11. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienți 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/
Valentina Nanes
Recomandarea e sa treceti denumirile in limba romana atat aici, cat si in anexa.
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ANEXA NR. 1 

Lista produselor ce fac obiectul campaniei promoționale 

 

Perioada 
Cod 

articol Nume Descriere 
Pret 

intreg Cadou 

14.06.2021-
30.06.2021 

40348659 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute de legume cu piure de cartofi, mazare, sos 
brun si gem de merisoare 

4,50 lei 
voucher Rulou 
cu scortisoara 

14.06.2021-
30.06.2021 

20348636 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, mazare, sos 
brun si gem de merisoare 

6 lei 
voucher Rulou 
cu scortisoara 

14.06.2021-
30.06.2021 

80486187 
MENIU 
COPII 

5 chiftelute vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos 
brun si gem de merisoare 

6 lei 
voucher Rulou 
cu scortisoara 

14.06.2021-
30.06.2021 

20465244 
MENIU 
COPII 

Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume proaspete 6 lei 
voucher Rulou 
cu scortisoara 

Perioada Nume Cod articol Descriere Pret 
intreg Cadou 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  1 

40331036 
1*Meniu 16 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de merisoare 

53,00 lei 
Jucarie Fabler 

Born 
40467869 

1*Meniu File de  somon cu cereale, mix de fasole si sos 
de lamaie cu marar 

 
1*Meniu copii 5 chiftelute porc si vita,de legume 

vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem de 
merisor SAU Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  2 

40331036 
2* Meniu 16 chiftelute porc si vita cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de meriso 
42,00 lei 

Jucarie Fabler 
Born  

1*Meniu copii 5 chiftelute porc si vita/de legume 
vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem de 
merisor SAU Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  3 

40331036 
2* Meniu 16 chiftelute vegetale cu piure de cartofi, 

mazare, sos brun si gem de meriso 
42,00 lei 

Jucarie Fabler 
Born  

1*Meniu copii: 5 chiftelute porc si vita/de legume/ 
vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem de 
merisor sau Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume; 

07.06.2021-
13.06.2021 

MENIU 
FAMILY  4 

50366737 1*Pulpa de rata cu piure, brocoli si gem de merisoare 

36,00 lei 
Jucarie Fabler 

Born  
1*Meniu copii: 5 chiftelute porc si vita/de legume/ 

vegetale cu piure de cartofi, mazare, sos brun si gem de 
merisor sau Burger vegetal cu cartofi prajiti si legume; 

 
 

Valentina Nanes
Daca acest punct este valabil pentru intreaga campanie trebuie pastrat, daca nu , va trebui particularizat.
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Perioada Numar 
articol Nume Pret 

KIT 1 

07.06.2021-
30.06.2021  

20184041 MÅLA N carioca culori diferite 12buc 9,9 

70456586 MÅLA N creioane colorate culori diferite 10buc. 19,9 

30193323 MÅLA N hârtie culori diferite/marimi diferite 24,9 

Cadou 80463746 MÅLA carton desen înramat 9,9 
   54,7 

KIT 2 

07.06.2021-
30.06.2021  

70461088 MÅLA NNN rolă hartie desen 30 m  12,9 

10193319 MALA pensule set 6 bucăți 12,9 
10456589 MÅLA NN vopsea 400 ml culori diferite 8buc. 29,9 

Cadou 90210490 MÅLA NN şort maneca lunga verde 9,9 
   55,7 

 

 

Pentru cumparaturi in valoare de minim 100 de lei, se ofera cadou produsul “Baton 
cu migdale, arahide și sare de mare (4 bucăți)”. 

 
• Cod produs oferit cadou: 60466543 
• Denumire : MUNSBIT Baton cu nuci, cu sare de mare, 96g x 4buc  
• Pret: 11,90 lei  
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ANEXA NR. 2 

Semnalizarea ofertei în magazine 
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