REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Bonduelle congelate iti aduc premii garantate!”
Perioada campaniei:
23.11.2016-29.11.2016

Prezentul regulament stabilește condițiile și oferă informații cu privire la desfășurarea campaniei cu
premii organizată în magazinele participante de către Bonduelle Central Europe Kft, prin
intermendiul Societatii FCB Bucharest S.R.L
Secțiunea 1. Desfășurarea campaniei promoționale
Organizatorul campaniei promoționale “Bonduelle congelate iti aduc premii garantate!“ (denumită în
continuare „Campania”) este Societatea FCB BUCHAREST S.R.L., cu sediul în București, str.
Barbu Văcărescu nr. 137A, parter, sector 2 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/1365/1997, având CUI 9226215, atribut fiscal RO, în numele și pentru Bonduelle Central
Europe Kft., cu sediul în Ungaria, adresa 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată la Registrul
Comerțului cu numărul HU10766299, cod fiscal 10766299-2-44, cont bancar nr: HU 18131 00007
02026440 00189785 - deschis la banca BNP Paribas sucursala Ungaria, reprezentată de Ferenc
Kisvari, în calitate de Director (denumită în continuare “Organizatorul”).
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare
"Regulamentul"), document obligatoriu pentru toți Participanții la Campanie, așa cum aceștia sunt
definiți mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial,
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a
acestora pe site-ul www.bonduelle.ro . Anexele sau actele adiționale la Regulament, încheiate după
data începerii campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta.
La Campania Promoțională poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu
domiciliul în România, prin modalitatea de înscriere în condițiile și în perioada stabilite prin
prezentul Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și ai celorlalte societăți implicate în
mod direct în organizarea şi desfășurarea Promoției (inclusiv ai Reprezentanților și Împuterniciților
Organizatorului), a soților şi a rudelor de gradul întâi ale acestora. În cazul in care câștigătorul/
câștigătoarea unuia din premii este o persoană fizică lipsită de capacitățile de exercițiu, aceasta este
îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul curatorului său legal, care va semna în
numele câștigătorului o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând
din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură
legate de premiul respectiv.
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului oficial al
Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.
Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată perioada
Campaniei, pe site-ul www.bonduelle.ro și prin postă în urma unei cereri adresate în scris către
Bonduelle Central Europe Kft – reprezentanța România, Piața Alba Iulia nr. 4, bl. I3, sc. 1, et. 5, ap.
25, sector 3, 031104 București, România, prin e-mail [ office_ro@bonduelle.com]. De asemenea
informații detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonică
021.207.00.10 (tarif normal) de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00 (cu excepția zilelor legale
și sărbătorilor legale), cat si la biroul „Serviciul clienti Cora” din magazinele participante, pe
perioada desfășurării Campaniei.

Secțiunea 2. Produse participante
La această Campanie Promoțională participă produsele marca Bonduelle din gama congelate,
detaliate in Anexa 1 la regulament (denumite in continuare „Produsele Participante”), comercializate
în magazinele participante (conform Secțiunii 3).
Secțiunea 3. Durata și locul de desfășurare a campaniei promoționale
Campania Promoțională este organizată și se desfășoara exclusiv in magazinele participante, în
perioada 23.11.2016 – 29.11.2016. Acestea vor fi denumite în continuare “Magazine Participante”, și
sunt urmatoarele:
• Cora Bacău
• Cora Constanța Brătianu
• Cora Constanța City Park
• Cora Ploiești
• Cora Baia Mare
• Cora Cluj- Napoca
• Cora Drobeta
• Cora Lujerului
• Cora Pantelimon
• Cora Sun Plaza
• Cora Alexandriei
Înainte de începerea Campaniei și dupa încetarea duratei Campaniei, înscrierea în Campanie și/sau
îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu conferă dreptul de a participa la
Campanie.
Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată și conform legislației Uniunii Europene.
Secțiunea 4. Mecanismul campaniei promoționale și premiile acordate
În cadrul acestei Campanii derulate în Magazinele Participante (conf. Sectiunea 3), Organizatorul
oferă în total 1000 premii, fiecare constând într-un set de ustensile pentru bucatarie din PP, format
din doua piese de culoare verde de 286x72mm, inscripíonate cu logo Bonduelle, în valoare unitara
de 0,88 euro.
Valoarea comercială totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei in Magazinele Participante
menționate în Sectiunea 3 este de 880 euro.
Pentru a intra în posesia unui premiu, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:
a. Să achiziționeze în perioada campaniei produse participante in valoare de minim 15 lei pe un
singur bon; produsele participante sunt prevazute in Anexa 1 la regulament, comercializate în
Magazinele Participante, în perioada desfășurării campaniei (conform secțiunii 3.);
b. Să se prezinte la biroul „Serviciul clienți Cora” din magazinul participant de unde au
achiziționat, și să prezinte bonul fiscal care atestă achiziția de produse participante in valoare de
minim 15 lei pe un singur bon, în timpul orarului de lucru al magazinelor participante.
c. Personalul de la biroul „Serviciul clienți Cora” din magazinul participant va trasa un „x” pe
fiecare bon fiscal în baza căruia au fost deja acordate premiile, pentru a împiedica utilizarea de
mai multe ori a aceluiași bon.

Premiile vor fi acordate celor care îndeplinesc condițiile de atribuire, pe loc, la biroul „Serviciul
clienți Cora” din magazinul participant de unde au achiziționat produsul, în limita stocului disponibil
din fiecare magazin participant în momentul achiziției**.
** Premiile se acordă în limita stocului disponibil din fiecare magazin participant în momentul
achiziției, după cum urmează:
• Cora Bacău – 50 buc
• Cora Constanța Brătianu – 50 buc
• Cora Constanța City Park – 50 buc
• Cora Ploiești – 50 buc
• Cora Baia Mare – 50 buc
• Cora Cluj- Napoca – 50 buc
• Cora Drobeta – 50 buc
• Cora Lujerului – 180 buc
• Cora Pantelimon – 180 buc
• Cora Sun Plaza – 130 buc
• Cora Alexandriei – 130 buc
In cadrul Campaniei un participant poate obtine un numar maxim de 5 premii / zi in baza unor bonuri
fiscale care atesta achizitia de produse participante in valoare de minim 15 lei pe un singur bon.
Participanții pot solicita acordarea premiilor doar în cadrul intervalului de desfăşurare a Campaniei,
respectiv, de Luni până Duminică ( Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică), în
intervalul menționat la secțiunea 3 și în concordanță cu orarul magazinelor participante, indiferent de
ziua în care a realizat achiziția produselor participante, atâta timp cât s-a realizat în cadrul intervalului
de desfăşurare a Campaniei. De asemenea, ridicarea premiului se va face exclusiv numai din
magazinul participant de unde s-a achiziționat produsul și în baza bonului fiscal prin care se va face
dovada achiziției.
Participanții nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea parametrilor premiilor.
Participanții promoției sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra
premiilor câștigate unor alte persoane.
În cazul în care participantul este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este
îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui, incluzând
semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care
Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum
și de plată oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul și de participarea persoanei
respective la această campanie.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii, iar dreptul asupra premiului nu poate fi
transferat unei alte persoane. În cazul refuzului vreunui potențial participant de a beneficia de premiu
(prin refuzul unui participant însemnând că respectivul participant nu dorește să intre în posesia
premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea
promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui. Premiile
sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului, acesta fiind singurul care are dreptul de a decide modul
de utilizare a Premiilor rămase nedistribuite la finalul Campaniei.
Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii se acordă în limita stocului disponibil în magazinele
participante, nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.
Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Secțiunea 5. Dreptul de participare
Campanie Promoțională este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu capacitate deplină de
exercițiu, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de 18 ani (Împliniți până la data începerii
Campaniei), care achiziționează din Locațiile participante produse participante la Campanie, conform
secțiunii 2, în Perioada Campaniei, conform secțiunii 3 și care respectă termenii și condițiile
prezentului Regulament (denumite în continuare "Participanți").
La prezenta Campanie Promoțională nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai
locațiilor participante la campanie precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția)
celor menționați mai sus.
Participanţii la Campanie Promoțională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
Regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos.
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie Promoțională în orice moment și fără
nicio notificare prealabilă, orice Participant suspect de fraudare a campaniei.
Secțiunea 6. Litigii
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă de
email: office@bonduelle.ro sau la numărul de telefon: 021 207 00 10, până la data la care acest
regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio
contestație.
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate
pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în
litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.
Secțiunea 7. Taxe și impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze către bugetul de stat impozitul datorat
pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, cu completările şi
modificările ulterioare.
Secțiunea 8. Încetarea Campaniei
Campania poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță
majoră sau caz fortuit, în accepțiunea art 1351 și 1352 din Codul Civil.
Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către
Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini
obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la
acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum
și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
Campania mai poate înceta înaintea de împlinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendată oricând
în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca aceasta să comunice în prealabil o astfel de
situație.
Dacă un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru
perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 Codul

Civil. În cazul în care invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia
participanților la Campanie pe site-ul www.bonduelle.ro , în termen de maxim 10 (zece) zile
lucrătoare de la apariția cazului de forţă majoră.

Secțiunea 9. Responsabilitate
Toţi câştigătorii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi
condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând
răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări
necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a
premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Secțiunea 10. Răspundere
Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoștință, și este
de acord cu, următoarele:
a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
b. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de
acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și
ameninţare la adresa sănătăţii şi integrității sale corporale, și/sau a celor din jur.
Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:
a. nu sunt răspunzătoare pentru calitatea premiilor oferite în cadrul acestei Campanii și nu acordă
termen de garanție de utilizare pentru acestea;
d. nu sunt răspunzătoare pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul
preluării lor de către câștigător;
e. sunt exonerate de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura
cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând
dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune
aduse patrimoniilor;
f. nu sunt răspunzătoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în
legătura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
g. își rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câștigătorul
nu se prezintă în vederea înmânării premiului (câștigătorul nu a ridicat premiul conform secțiunii 4 ).
Secțiunea 11. Protecția și procesarea datelor cu caracter personal
În cadrul acestei campanii nu se vor colecta sau procesa date cu caracter personal.
Sectiunea 12. Regulamentul oficial
Regulamentul Campaniei va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind
disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant dupa cum urmeaza:
• pe site-ul www.bonduelle.ro, pe toata perioada desfășurării Campaniei ;
• printr-o solicitare scrisă adresata Organizatorului, la adresa Piaţa Alba Iulia nr 4, bl I3, sc 1,
et 5, ap 25, sector 3, 031104 Bucureşti
• la biroul „Serviciul clienti Cora” din magazinele participante, pe toata perioada desfășurării
Campaniei.

Participanții la Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, iar orice nerespectare
a acestuia duce la anularea automata a câștigului.

ANEXA 1. PRODUSE PARTICIPANTE
Nr.
Crt.

Denumire produs

1

Mazăre verde boabe dulce VAPEUR, 400g

2

Mazăre verde boabe dulce VAPEUR, 1000g

3

Broccoli VAPEUR, 400g

4

Fasole verde fină, păstăi rotunde, tăiate VAPEUR, 400g

5

Fasole galbenă foarte fină, păstăi rotunde, tăiate, VAPEUR, 400g

6

Amestec de legume Royal Mix Vapeur, 400g

7

Amestec de legume Mexican Mix Vapeur, 400g

8

Amestec de legume Royal Mix Vapeur, 400g

9

Fasole verde păstăi rotunde, întregi, foarte fine, 1000g

10

Fasole verde păstăi rotunde, întregi, foarte fine, 400g

11

Varză de Bruxelles, 400g

12

Conopidă, 400g

13

Morcovi tineri extra-fini, 400g

14

Ciuperci felii, 400g

15

Porumb boabe dulce, 400g

16

Spanac tocat, 400g

17

Spanac frunze întregi, 400g

18

Spanac frunză cu frunză, 750g

19

Mazăre verde boabe dulce cu morcovi cuburi, 400g

20

Amestec de legume “4 anotimpuri”, 400g

21

Amestec de legume China Mix, 400g

22

Amestec de legume Royal Mix, 400g

23

Amestec de legume cu orez Mexico Mix, 400g

24

Amestec de legume cu orez Hawai Mix, 400g

25

Amestec de legume și Risotto (cu sos ratatouille), 400g

26

Amestec de legume Minestrone Mix, 400g

27

Amestec legume de primăvară pentru supă cu cartofi, 400g

28

Amestec de legume pentru supă cu broccoli, 400g

29

Amestec de legume pentru salată franțuzească, 400g

30

Amestec de legume pentru tigaie cu Dovlecel, SummerStir-Fry, produs congelat rapid
400g

31

Amestec de legume pentru tigaie cu Cartofi, Country Stir-Fry, produs congelat rapid
400g

32

Amestec de legume pentru tigaie, deja gătit, ”Mediteraneean”, produs congelat rapid
700g

33

Amestec de legume pentru tigaie, deja gătit, ”Spaniol”, produs congelat rapid 700g

34

Amestec de legume pentru tigaie, deja gătit, ”Roman”, produs congelat rapid 700g

35

Amestec de legume pentru supă cremă “4 Green Mix”, 750g

36

Amestec de legume pentru supă cremă “Happy Trio Mix”, 750g

37

Amestec de legume pentru supă cremă “Sweet Orange Mix”, 750g

38

Amestec de legume pentru supă cremă “RedTomato Mix”, 600g

39

Piure de legume, deja gătit, ”Duo Sweet”, produs congelat rapid 780g

40

Piure de legume, deja gătit, ”4 Greens”, produs congelat rapid 720g

