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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Giveaway de Dragobete”

Organizatorul campaniei promoţionale “Summer Giveaway” este SC ATTRIUS DEVELOPMENTS
SRL, sediu social: Mun. Iasi, Str. Palas nr 7 A, CLA1, etaj 2 A.b-28, jud Iasi, nr. înreg. reg.
comerțului: J22/488/2017, cod fiscal: RO37160477, contul RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001,
deschis la BCRIași, Punct de lucru Suceava, Calea Unirii 22, reprezentată prin Emilian-Gabriel
Grosu –Administrator, denumită în continuare Organizator.
Perioada de desfăşurare: 17 – 24 februarie 2021
Premii oferite în campanie: În data de 24 februarie 2021, dupa ora 12.00, va fi extras 1 (un)
premiu constând în 18 CEC-uri cadou in valoare de 50 lei fiecare, tva inclus.
REGULAMENT DE UTILIZARE a Cecului Cadou:
- Iulius Mall alansat Cecul Cadou,special conceput pentru a oferi un dar celor dragi tie.
Acum este multmai simplu sa faci un cadou in orice ocazie. Cecul are caracter
promotional, este valabil numai in cadrul Iulius Mall Suceava, nu este rambursabil in
bani si nu este utilizabil in circuitul financiar bancar.
- Cecul Cadou este un cupon valoric cu utilizari multiple conform Art. 2741(alin1) litera
c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalcu modificarile si completarile
ulterioare.
- Cecurile au valori de 50 sau 100 lei si pot fi folosite pentru cumpararea de
bunuri/servicii numai din magazinele/restaurantele partenere din Iulius Mall Suceava,
conform listei disponibile spre consultare la Centrul Informational sau pe
www.iuliusmall.com/suceava.
- Posesorul unui cec poate achizitiona produse/servicii pe baza acestuia de la un singur
magazin, suma inscrisa pe cec nefiind divizibila intre mai multe magazine.
- Daca valoarea produselor/serviciilor achizitionate pe baza ceculuieste mai mica decat
suma inscrisa pe cec, diferenta nu va fi restituita cumparatorului.
- Daca valoarea produselor/serviciilor achizitionate pe baza cecului este mai mare
decatsuma inscrisa pe cec, diferenta va fi achitata de catre cumparator.
- Termenul de valabilitate este inscris pe fiecare cec.
Regulament de participare:
• Follow si like paginii de Facebook @iuliusmallsuceava;
• Etichetează într-un comentariu la postarea de concurs 2 prieteni;
• Like si distribuire in mod public (share public) la postarea de concurs.
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Dreptul de participare
1. Deciziile de acordare a premiilor aparţin în totalitate Iulius Mall şi nu pot fi contestate. În
această campanie nu au voie să participe persoanele juridice, vânzătorii şi patronii
magazinelor, angajaţii Iulius Mall şi toţi cei implicaţi în organizarea acestei campanii.
2. Vârsta minimă pentru participare este de 16 ani. Pentru participanţii minori,
regulamentul campaniei impune ca aceştia să aiba acordul unui părinte, tutore sau persoana
responsabilă legal a acestora.
3. Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală expresă şi
neechivocă a prezentului regulament.
4. Persoanele participante la campanie se pot înscrie doar o singură dată, folosind datele
corecte de identificare. Dacă în urma verificărilor, organizatorul va constata că o persoană sa înscris în concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luată în considerare o singură
dată.
5. In cazul in care prima persoana extrasa nu indeplineste toate cerintele de participare,
premiul va fi alocat urmatoarei persoane de pe lista care respecta in totalitate regulametul
Campaniei Promotionale.
6. În data de 24 februarie 2021, dupa ora 12.00 va fi extras câștigătorul, cu ajutorul unui
soft de randomizare.
7. Pentru revendicarea premiilor, câştigătorul trebuie să se prezinte personal la Centrul
Informational din Iulius Mall Suceava în cel mult 14 zile de la anuntarea lui. Premiul nu se
va livra prin posta sau curierat.
8. Premiul se acordă pe baza unui act de identitate şi a unui proces verbal de predareprimire.
9. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către organizator, rezultă că în
procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul îşi rezervă
dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat unor astfel de activităţi.
Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul
iuliusmall.com/suceava. Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea
prevederilor prezentului Regulament.
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