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REGULAMENT OFICIAL DE PARTICIPARE 

Campania “Black Friday”17 noiembrie 2017 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

1.1. Prezenta Campanie demarata sub titulatura de “Black Friday” este organizata de S.C. SUCEAVA 

SHOPPING CITY S.R.L. o societate romana avand sediul în Bucuresti, str. Dionisie Lupu, nr. 70 - 72, 

etaj 3, cam. 9, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/12582/2006, avand cod 

fiscal CIF RO 18906890, cont IBAN RO 54 BUCU 0465 0991 2511 RO05 deschis la Alpha Bank – 

sucursala Dorobanti, reprezentata prin dl.Cosmin Slave in calitate de Imputernicit si Dl. Mircea Petrariu 

in calitate de Imputernicit, denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”. 

1.2. Regulamentul Oficial este intocmit si este comunicat gratuit participantilor la sediul Centrului 

comercial Shopping City Suceava, in Calea Unirii, 27B si online pe www.shoppingcitysuceava.ro sau pe 

pagina de facebook Shopping City Suceava.  

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca 

astfel de modificari sa isi produca efectele numai dupa ce acesta le-a comunicat in prealabil 

participantilor. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor prin afisare la sediul Organizatorului 

si pe site-ul acestuia: www.shoppingcitysuceava.ro, si/sau pe pagina de facebook Shopping City Sueceava 

(https://www.facebook.com/ShoppingCitySuceava/ ) 

  

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DATA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI 

2.1. Perioada de desfasurare a Campaniei “Black Friday” este 17.11.0.2017, intre orele 09:00 – 21:00, in 

incinta Centrului Comercial Shopping City Suceava, situat in Calea Unirii, 27 b, Suceava („Centrul 

Comercial”).  

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE 

3.1. Se considera participant la Campania “Black Friday” orice persoana fizica cetatean roman sau nu cu 

domiciliul legal in Romania, in varsta de peste 18 ani impliniti pana la data începerii Campaniei, care a 

facut cumparaturi in data de 17.11.2017 intre orele 09:00 – 21:00, conform grilei Regulamentului,si a 

respectat intocmai prezentul Regulament. 

ATENTIE!  

NU AU VOIE sa participe la aceasta Campanie angajatii firmelor (vânzătorii şi patronii magazinelor) 

ce isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului Comercial  sau rudele de gradul I ale acestora şi toţi cei 

implicaţi în organizarea acestei Campanii; 

3.2. Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele 

CONDITII: 

1) sa faca cumparaturi de minimum 200 de lei (pe un singur bon de casa sau pe bonuri combinate) in 

data de 17.11.2017, intre orele 09:00 – 21:00 din magazinele participante la Campanie, inclusiv 

hypermarketul Carrefour Suceava; 

2) in urma achizitionarii produselor pe baza bonurilor fiscale, participantii trebuie sa se prezinte la Info 

Point-ul special amenajat intre orele 09:00 - 21:00 pentru validarea bonurilor si trebuie sa 
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completeze borderul electronic de validare pentru a beneficia de un premiu instant constand intr-un 

voucher de cumparaturi in valoare de 50 lei.  

3) sa se numere printre primii 500 de clienti care au fost validati; 

4) premiile se acorda in limita stocului disponibil – 500 bucati. 

 

5)   sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicatii date de Organizator in 

vederea desfasurarii in conditii normale a Campaniei. 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI4.1. Se numeste Client persoana care 

a facut cumparaturi de minimum 200 de lei pe un singur bon de casa sau pe bonuri cumulate din 

magazinele din incinta Shopping City Suceava inclusiv hypermarket-ul Carrefour exclus Leroy Merlin, in 

data de 17 noiembrie 2017, intre orele 09:00-21:00. Primii 500 de clienti care se prezinta intre orele 09:00 

- 21:00 la reprezentantul Shopping City Suceava aflat la info-point-ul amplasat in zona magazinului 

Pepco vor castiga un premiu instant. Premiile instant constau in vouchere de cumparaturi in valoare de 50 

lei, si se vor oferi in limita stocului disponibil catre primii 500 de clienti care au fost validati. Voucherele 

de cumparaturi sunt valabile doar in ziua de 17 noiembrie 2017, intre orele 09:00 - 21:00. 

 

4.2 Pentru participarea la campanie participantii trebuie sa solicite vanzatorilor bonul fiscal si sa se 

prezinte cu acesta la Info Point-ul special amenajat in zona magazinului Pepco pentru validarea bonurilor. 

Participantul trebuie sa completeze borderoul electronic, pentru a beneficia de un un premiu instant in 

limita stocului disponibil (500 buc). Incercarea falsificarii bonurilor fiscale de participare constituie 

infractiune si se pedepseste potrivit legii penale. 

 

ATENTIE:  

- Un premiu instant se acorda pentru cumparaturi de minimum 200 de lei pe un singur bon de casa 

sau pe bonuri cumulate din magazine diferite (inclusiv hypermarket-ul Carrefour exclus Leroy 

Merlin), efectuate in ziua respectiva in intervalul orar al campaniei 09:00 – 21:00, in limita stocului 

disponibil – 500 buc. 

- Se poate cumula valoarea mai multor bonuri de cumparaturi pentru a atinge pragul minim de 

cumparaturi de 200 de lei. 

- Indiferent de valoarea ce depaseste pragul minim de cumparaturi (200 lei) pe un singur bon fiscal 

prezentat sau daca suma totala a bonurilor este mai mare de 200 de lei, clientul va primi UN SINGUR 

premiu instant si are dreptul sa participe O SINGURA DATA la campanie.  

- Nu se valideaza bonurile ce au alta data, decat cea curenta, 17 noiembrie 2017 si in intervalul 

09:00 – 21:00. Nu se iau in considerare bonurile prezentate retroactiv sau bonurile efectuate in 

afara programului campaniei 09:00 – 21:00. 

 

Incercarea falsificarii taloanelor de participare/bonurilor/voucherelor constituie infractiune si se 

pedepseste potrivit legii penale. 

 

4.3. Completarea borderoului de participare/validare:  

- Campurile libere ale borderoului se completeaza de catre reprezentantul de la Info Point, in sistemul 

electronic al campaniei. Pe borderoul de validare vor trebui completate urmatoarele date: numele, 

prenumele, serie si numar buletin, cartier/localitate, numarul de telefon, e-mail, nr, seria si valoarea 

bonului de cumparaturi, magazinul din care a cumparat si semnatura. 

-Prin completarea si semnarea borderoului electronic, persoana fizica isi da acordul de a participa la 

prezenta campanie in conditiile prevazute de prezentul Regulament. 

- Completarea borderoului pentru premiile instant si predarea premiilor se va efectua la info point-ul 

special amenajat in zona magazinului Pepco in data de 17 noiembrie 2017 intre orele 09:00 – 21:00. 

- Necompletarea borderoului corespunzator, pana la termenul limita, insemnand in ziua si intervalul orar 

al efectuarii cumparaturii inscrisa pe bonul fiscal, atrage pierderea dreptului de a primi premiul. Borderoul 

de participare devine proprietatea Organizatorului de la data completarii de catre participanti. 

 

ATENTIE: Casele de schimb, bancile,  Cazinoul Max Bet, Baumax si toate bonurile fiscale sau chitantele 

rezultate in urma facturilor prestate in afara magazinelor din incinta Shopping City Suceava (ex.facturi 

telefon, RCS& RDS, Energie Electrica, Asigurari etc.), NU participa la aceasta tombola.  

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI  
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.5.1 În urma participarii la campania “Black Friday” din 17.11.2017 primii 500 de clienti care au facut 

cumparaturi de minimum 200 de lei conform prezentului Regulamentului vor castiga premii instant 

constand in vouchere de cumparaturi in valoare de 50 lei. 

5.2 Premiile instant constau in vouchere de cumparaturi in valoare totala de 25.000 lei (tva inclus)  

 

Premiile se vor acorda in limita stocului disponibil – 500 de premii. 

 

Clientul va extrage un voucher valoric dintr-o urna special amenajata la info point. Clientul va putea 

utiliza voucherul doar in magazinul/ele specificate pe acesta. Pe voucher va fi scris numele unui singur 

magazin din lista de magazine participante sau numele tuturor magazinelor participante si clientul va 

alege magazinul unde sa-l valorifice. Nu exista un premiu garantat pentru fiecare participant, premiile 

sunt acordate in limita stocului disponibil;  

 

Voucherele Shopping City Suceava (500 buc) in valoare de 50 lei pot fi valorificate doar in 

magazinul/ele specificate pe acestea si doar in ziua de17 noiembrie 2017, intre orele 09:00 - 21:00.  

 

Magazine participante: 

 

Alexandria Librarii, Pizzeria Al Forno, Be you, Benvenuti, BrandUP, Cocodrillo, Coax, 

Flanco, Deichmann, Dr. Green, Evel Mod, Gatta, Janette, Madeleine, Media Galaxy, 

Mondex, Moda Miss, Mustang, New Yorker, Neo Fashion, Nobilia, Noriel, Orsay, Pretty 

Woman, Plusoptic, Roti Grill, Stil Biju, Secuiana, Tezyo by Otter. 
 

ATENTIE:  

Voucherele Shopping City Suceava pot fi valorificate doar in data de 17 noiembrie 2017 in magazinele 

enumerate pe voucher. Voucherele nu se pot valorifica in hypermarket-ul Carrefour. Cumparaturile 

se pot efectua dintr-un singur magazin, se poate achizitiona orice produs, voucherul ramane in posesia 

vanzatorului, nu se acorda rest la achitarea cu voucher, se pot cumula maxim 2 vouchere iar pentru sume 

mai mari cumparatorul va trebui sa achite diferenta cu mijloace de plata acceptate de magazin. 

Modalitatea de utilizare si caracteristicile vor fi tiparite pe voucher, instructiunile continute de voucher 

putand modifica prevederile prezentului Regulament.  

 

ATENTIE: 

Falsificarea Voucherelor constituie frauda. 

Voucherele constituie echivalentul sumei inscrise pe fiecare voucher. 

Voucherele nu pot fi preschimbate si nici rascumparate. 

Voucherele nu sunt valide in cazul in care sunt deteriorate, mototolite, rupte sau ilizibile. 

5.4. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea 

acestora in bani sau cu alte beneficii.  

5.5. Premiile sunt netransmisibile si se acorda exclusiv clientilor care se prezinta la Punctul de 

Informare al Centrului Comercial si care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul 

Regulament. 

Regulamentul autentificat este disponibil la Birouri Administrative in mod gratuit oricarui 

solicitant, in fotocopie. 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

6.1. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la aceasta 

Campanie, indiferent de natura solicitarii acestora sau de obiectul corespondentei. 
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SECTIUNEA 7. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A 

PREMIILOR 

7.1. In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu contravaloarea acestuia 

in bani sau cu alte beneficii.  

SECTIUNEA 9.TAXE SI IMPOZITE 

9.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate 

de premiile castigate, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in 

vigoare.  

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA 

10.1. Orice imprejurare independenta de Organizatorului, imprevizibila si insurmontabila, intervenita 

dupa data inceperii prezentei Campanii si care impiedica executarea acesteia este considerata forta majora 

si exonereaza de orice raspundere Organizatorul. 

SECTIUNEA 11. DATE CU CARACTER PERSONAL. DISTRUGEREA TALOANELOR DE 

PARTICIPARE 

11.1. Organizatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la 

prezenta Campanie si sa nu le dezvaluie tertilor fara consimtamantul scris al participantilor, in 

conformitate cu prevederile legii 677/21.11.2001.  

11.2. S.C. SUCEAVA SHOPPING CITY S.R.L., in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu 

caracter personal furnizate prin completarea taloanelor, exclusiv in scopuri de reclama si publicitate, 

aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenta al prelucrariilor de date cu caracter personal cu 

numarul 20962.  

11.3. Participantii la Campanie sunt de acord ca datele personale sa fie incluse in baza de date a 

Organizatorului si sa fie utilizate pentru actiuni publicitare viitoare, fara alte obligatii sau plati din partea 

Organizatorului. Participantii au dreptul de a solicita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, rectificarea, 

actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, conform legii nr. 677/2001.   

SECTIUNEA 12. LITIGII 

12.1.Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 

cale amiabila. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi 

solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul 

Organizatorului. 

Redactat in 2 (doua) exemplare originale.  

    Organizator,        

    S.C. SHOPPING CITY SUCEAVA S.R.L.  

    Mircea Petrariu, Imputernicit 


