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O F E R T A 

“Discount 20% reducere pe loc la toate produsele” 

Perioada de valabilitate:  15.09.2016 -19.09.2016 

T E R M E N E  Ș I   C O N D I Ț I I  

 

 

1. Campania “Discount 20% reducere pe loc ” (denumită în continuare „Campania”) este 

organizată de catre S.C. FLANCO RETAIL S.A.,  (denumit in continuare « FLANCO ») cu 

sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti-Nord, Nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, Cladirea A 

(denumita Windsor), et. 3, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J23/513/2012, CUI 27698631 

2. Campania se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentate în prezentul 

regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulament 

Oficial”/”Regulament”), pe care participantii Campaniei sunt obligati sa il respecte.  

3. Oferta  “Discount 20% reducere pe loc” („denumită în cele ce urmează Oferta”) este valabila 

in perioada 15.09.2016 -19.09.2016 inclusiv, pentru achizitia oricarui produs comercializat in 

magazinele Flanco si pe flanco.ro in conditiile in care, la momentul achizitiei clientul alege ca 

modalitate de plata, plata cu card card BRDF credit, sau card Credit Europe Bank – credit  sau 

card Alpha Bank – debit si credit, sau Garanti Bank debit si credit, sau BCR – card credit si 

debit, sau card Bancpost  debit si credit, sau card Euroline Mastercard credit si va utiliza un 

cod de voucher ce va fi primit de catre posesorul cardului prin intermediul sms sau NL  

DREPT DE PARTICIPARE 

 

La  Campanie pot participa toti clientii persoane fizice si juridice care indeplinesc cumulativ 

urmatoarele conditii (denumite in continuarea „Participanti”) :  

 Sunt titulari sau utilizatori autorizati ai oricarui Card Participant la Campanie, astfel cum 

aceste       carduri sunt definite mai sus;  

 au varsta minima de 18 ani impliniti la data de incepere a Campaniei.  

 Efectueaza tranzactii cu oricare dintre Cardurile Participante la Campanie mentionate mai 

sus, in perioada Campaniei, la POS-URILE instalate in oricare dintre magazinele Flanco si 

pe flanco.ro  

Respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.  

 

 

  MECANISMUL CAMPANIEI. 

4. Prin „Procent discount” se intelege procentul de reducere acordat de Flanco din suma platita 

de Participanti pentru toate produsele care fac parte oferta Flanco, tranzactii efectuate la 
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oricare dintre magazinele Flanco si pe flanco.ro participante la Campanie, astfel cum sunt 

enumerate mai sus, cu oricare dintre Cardurile Participante la Campanie, conform 

mecanismului descris in prezenta sectiune.   

5. Discount-ul se acorda pentru fiecare tranzactie de tip retail indiferent de valoarea tranzactiei. 

La  Campanie participa toate  produsele achizitionate din magazinele Flanco care fac parte din 

oferta  Flanco si pe flanco.ro . 

6. Procentul de reducere este de 20 % din valoarea produselor mentionate la art 3  

7. Reducerea nu se cumuleaza cu alte promotii prin care se acorda discount si se aplica in 

magazinele Flanco si pe flanco.ro direct la casa de marcat, prin discount de prêt si alegerea ca 

si metoda de plata utilizarea unui Card Participant la Campanie. 

8. Reducerea nu se acorda pentru facturile de avans, facturi proforme sau achizitii de carduri 

cadou. 

În condițiile prezentei Oferte, nu se vor putea achiziționa mai mult de doua produse de același tip, având 

același cod comercial/de producător atașat produsului de catre un singur posesor de card de fidelitate 

Mereu Flanco. 

 

9. In cazul returnarii unui produs achizitionat cu utilizarea reducerii, indiferent de motivul 

returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv 

pretul produsului de pe factura de achizitie a produsului minus valoarea reducerii. 

ALTERNATIVE ALE  PREMIILOR – nu se va aplica 
 

10. Participantii nu au posibilitatea să primească alte beneficii și nici de a cere modificarea     

Procentului iscount-ului. 

11. Participantii nu pot solicita contravaloarea Procentului discount-ului în bani 

 

12. Flanco își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  în orice 

moment Oferta, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișarea în magazine. 

  

S.C. FLANCO RETAIL S.A.  


