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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

„REDUCERI PLANTE” 

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 

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

persoană care participă la aceasta  campanie promoțională  este de acord cu prevederilor 

prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea  premiilor  

oferite de Organizator. 

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Campania promoționala „REDUCERI PLANTE” 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.  

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Aceasta campanie promoțională se desfășoară pe platforma online www.IKEA.ro cu 

ridicare in puctele de colectare din incinta magazinelor IKEA din: Sos. București Ploiești 

42A, Sector 1, București, respectiv Bulevardul Theodor Pallady nr.57, Sector 3, 

Bucuresti („Magazinele IKEA”). 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 18.04.2020 până la data de 

17.05.2020. 

 

http://www.ikea.ro/
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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, pentru orice achiziție prin platforma online www.IKEA.ro si ridicare 

in punctele de colectare din magazinele IKEA (denumit în prezentul Regulament 

“Client”). 

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

incluse în Anexa nr. 1 a acestui Regulament. 

De asemenea, pentru participarea la campania promoțională, achiziția acestor produse 

trebuie sa aibă loc în perioada 18.04.2020 – 17.05.2020.  

În aceasta campanie nu intră produsele vândute în zona „AȘA CUM SUNT” din cadrul 

Magazinelor IKEA. 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI 

Campania promoțională constă în acordarea unei reduceri de până la 75% în perioada 

18.04.2020 – 17.05.2020, pentru produsele aflate în campanie, reducerea fiind vizibilă 

online pe www.IKEA.ro, pentru Clienți („Reducerea”). 

Reducerea nu se poate cumula cu alte oferte/campanii promoționale valabile. 

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 

18.04.2020 – 17.05.2020 prin platforma online www.IKEA.ro cu serviciul Click and 

Collect. 

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 Magazinele IKEA și pe website aici http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-

service/about-shopping/return-policy/index_b.html.  

Pentru achizițiile prin platforma online www.IKEA.ro, politica de retur este disponibilă la 

acest link: http://www.ikea.com/ms/ro_RO/customer-service/about-shopping/return-

policy/index_b.html 
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SECŢIUNEA 7. ACORDAREA REDUCERII 

Acordarea Reducerii se realizează direct direct pe factură pentru achizițiile online. 

Bonul fiscal, respectiv factura vor conține direct prețul redus al produselor aflate în 

campanie. 

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE REDUCERII  

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

și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a Reducerii. 

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 Impozitul 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 

campaniei (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 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 Magazinele 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 PROMOŢIONALE 

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

respecte prevederile acestui regulament. 

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, 
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(exceptând 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 18.04.2020 și până la data de 17.05.2020 unde 

vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională. 

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE  

Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen (i.e. 17.05.2020) 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 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, 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/
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ANEXA NR. 1 

Lista produselor ce fac obiectul campaniei promoționale 

 

COD Denumire articol 
Pret 

NORMAL 

PRET 
REDUCERI 

PLANTE 

310960 CACTACEAE potted plant 12 assorted      19.90 lei         6.90 lei  

311605 SANSEVIERIA potted plant 12 assorted      34.90 lei       12.90 lei  

343277 SUCCULENT pttd plnt w pot 6 grey      14.90 lei         4.90 lei  

10311006 SUCCULENT potted plant 9 assorted      12.90 lei         3.90 lei  

20343276 SUCCULENT pttd plnt w pot 12 pink      44.90 lei       29.90 lei  

40343275 SUCCULENT pttd plnt w pot 12 grey      44.90 lei       29.90 lei  

46804005 DYPSIS LUTESCENS potted plant 24 Areca palm    119.90 lei       79.90 lei  

50064589 DRACAENA plant 45 Lucky bamboo/spiral        6.90 lei         1.90 lei  

56804613 FICUS BENJAMINA 'NATASJA' plant 12 Weeping fig      29.90 lei         8.90 lei  

60234534 HIMALAYAMIX potted plant 12 assorted      19.90 lei         6.90 lei  

60392745 HOYA potted plant 12 Wax plant 1-13      39.90 lei       12.90 lei  

66804047 HEDERA HELIX potted plant 13 Ivy      14.90 lei         3.90 lei  

70144849 SPATHIPHYLLUM potted plant 24 Peace lily      99.90 lei       79.90 lei  

70221319 TILLANDSIA CYANEA N potted plant 9 Bromelia      14.90 lei         9.90 lei  

70392759 DRACAENA potted plant 9      12.90 lei         4.90 lei  

70402032 CACTACEAE N pttd plnt w pot 6 3 p Cactus/ass      24.90 lei         7.90 lei  

70408468 DRACAENA MASSANGEANA potted pl 24 Dom plant/2-stem      99.90 lei       69.90 lei  

70426684 CLUSIA potted plant 24 1-30      99.90 lei       34.90 lei  

80217034 DRACAENA DEREMENSIS potted plant 27 assorted GH    229.00 lei     199.00 lei  

80387408 ALOE VERA potted plant 15 Aloe      34.90 lei       12.90 lei  

80392669 CITRUS pttd plnt 21 lemon 2-26    119.90 lei       89.90 lei  

90037990 ZAMIOCULCAS potted plant 17 Aroid palm      44.90 lei       29.90 lei  

90392763 CHAMAEDOREA ELEGANS potted plant 9 Parlour palm        6.90 lei         2.50 lei  

90408556 CODIAEUM potted plant 19 Croton      69.90 lei       24.90 lei  
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