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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„TOTUL E DE 10 – PREMII PE MASURA DORINTELOR TALE” 

25 MAI – 17 IUNIE 2018 

I. Organizatorul Campaniei Promoționale 

 

I.1. Organizatorul campaniei promoţionale „ TOTUL E DE 10 – PREMII PE MASURA 

DORINTELOR TALE” este S.C. BRĂILA PROMENADA MALL S.R.L, cu sediul în Calea 

Floreasca nr. 169A, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 01, Sector 1, Bucuresti, la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/9154/2008, cod de identificare fiscală RO 18762336, reprezentată 

prin CRISTINA PAULA GRECU în calitate de Administrator.  

 
Scopul prezentei campanii este acela de a atrage vizitatori în Centrul Comercial Brăila Mall 
(denumit în cele ce urmează Centrul Comercial) care să achiziționeze bunuri și/sau servicii în 
perioada prezentei Campanii, precum și de fidelizare a acestora prin oferirea de premii. 

II. Durata Campaniei și locul desfășurării 

II.1. Campania promoțională va începe în data de 25.05.2018, ora 10.00 și se va finaliza la data de 

17.06.2018 ora 22.00. 

II.2. Campania promoțională se desfășoară în incinta Brăila Mall situat în Str. Principală Nr. 4B, 
Com. Chiscani, Sat Vărsătura, județ Brăila. 

 
III. Drept de participare 

III.1. Are drept de participare orice persoanã fizicã care a împlinit vârsta de 18 ani la data începerii 
campaniei  și care a achiziționat produse din magazinele Centrului Comercial Brăila Mall (cu 
excepţiile expres menţionate în cadrul acestui regulament) în condițiile prevăzute în prezentul 
Regulament. Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi 
neechivocă a prezentului Regulament. 

III. 2. Nu au drept de a participa la această Campanie: angajații unităților comerciale din cadrul 
Centrului Comercial, angajații organizatorului precum și angajații asociaților/administratorilor 
acestuia, angajații colaboratorilor (cu care există relații contractuale) organizatorului în materie de 
curățenie, mentenanță, securitate, precum şi rudele până la gradul doi inclusiv sau afinii (soț/soție) 
tuturor celor menționați anterior. 

III. 3. Nu pot participa la Campania promoțională persoanele juridice, indiferent de natura acestora 
sau persoanele fizice autorizate (PFA). 

CAMPANIA ESTE DESTINATĂ NUMAI CUMPĂRĂTORILOR, PERSOANE FIZICE. Nu 
se oferă premii persoanei căreia i s-a emis factură, pe persoana juridică sau PFA. Pot participa 
clienţii care cumpără produse electrice, electronice, electrocasnice si mobila şi care solicită factură 
pe persoanã fizică, necesară primirii garanţiei pentru produsele achiziţionate.  

 
IV. Descrierea Premiilor Acordate  

IV.1. Premiile totale acordate în cadrul Campaniei promoționale „TOTUL E DE 10 – PREMII PE 
MASURA DORINTELOR TALE” vor fi următoarele: 
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Nr. crt Denumire premiu Cantitate Valoare cu tva 

Total lei cu 

tva 

Premii 

instant 

1. Card Cadou Braila Mall 1000 30,00 lei 30.000,00 lei 

2. Voucher Sensiblu- L’Occitane 10 100,00 lei 1.000,00 lei 

3. Premiu Benvenuti 20 100,00 lei 2000, 00 lei 

4. Voucher Mizar 10 100,00 lei 1.000,00 lei 

5. Premiu Sensiblu( L’Occitane) 8 50,00 lei 400,00 lei 

Premii 

extrageri 

6. 

Premiu – Pachet Vouchere 

Braila Mall 13 500,00 lei 6.500,00 lei 

7. Fotoliu Naturlich 7 599,00 lei 4.193,00 lei 

      

 

  TOTAL 1068   45.093,00 lei 
 

- Voucherele sunt în limita stocului disponibil conform regulament; 
- Voucherele trebuie utilizate în perioada de valabilitate înscrisă pe ele; 
- Cardurile cadou Braila Mall primite instant pot fi folosite doar în magazinele Bershka, 

Stradivarius şi Pull&Bear; 
- Valoarea voucherelor nu poate fi preschimbată în bani; 
- Nu se acorda rest in cadrul achizitiilor cu vouchere 

IV.2. În perioada de desfășurare a Campaniei promoționale se vor acorda în total 1.068 de premii. 
Valoarea totală a premiilor este de 45.093,00 lei. 

V. Taxe și impozite  

V.1. Organizatorul campaniei promoționale nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau 

a altor obligații fiscale legate de premiile oferite. In ceea ce priveste premiile cu o valoare care 

depaseste suma de 600 lei, castigatorul are obligatia de a achita valoarea impozitului datorat, inainte 

de ridicarea premiului.  

VI. Informarea participanților conform Legii nr. 677/2001 

VI.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi 

consultat gratuit la Biroul de Informații din cadrul Centrului Comercial Brăila Mall şi pe site-ul 

http://www.braila-mall.ro. 

VI.2. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor 

prezentului Regulament. 

VI.3. Prin participarea la prezenta campanie promoţională, BRAILA PROMENADA MALL SRL 

pune la dispozitia clientului un Proces Verbal de predare-primire premii. Prin semnarea acestui 

proces verbal de predare-primire, datele personale din inscris (nume, prenume si numar de telefon) 

vor fi prelucrate de catre Braila Mall in urmatorul scop : acordarea si inmanarea premiului castigat, 

precum si in legatura cu indeplinirea formalitatilor financiar-contabile.  

Aceste date (nume, prenume, numar telefon) NU vor fi folosite în scopul de a primi informări de 

reclama, marketing si publicitate din partea BRAILA PROMENADA MALL SRL. 

VII. Modalitatea de desfășurare pentru  participanții  la Campanie: 

http://www.braila-mall.ro/


3 
 

VII.1. Vor avea dreptul de a participa la Campania promoțională toți clienții menționați la art. III.1 
care au efectuat, începând cu data de 25.05.2018, ora 10:00 și până la data de 17.06.2018 ora 22.00, 
cumpărături cu o valoare de minim 200 lei pe maxim 2 bonuri fiscale emise în orice magazin 
din incinta Centrului Comercial Brăila Mall (exceptând băncile, casele de schimb valutar din 
incinta centrului comercial, casinou/bowling/biliard, cinematograful, Brico Depot; de asemenea nu 
sunt acceptate bonurile emise în urma plății de utilități și cumpărarea de cartele telefonice, respectiv 
achitarea de abonamente telefonice), sau 200 lei pe un singur bon fiscal emis in Hypermarketul 
Carrefour, prin prezentarea bonului/bonurilor fiscal/e doveditor/oare, în original, la Biroul de 
Informații dedicat Campaniei, în ziua obținerii acestuia.  

Bonurile fiscale care nu au fost folosite în campanie în ziua emiterii, nu mai pot fi folosite în 
campanie. 

Bonul/urile emis/e anterior datei de 25.05.2018 (data de începere) nu sunt acceptate și nu pot 
participa la Campania promoțională. Prin urmare vor fi acceptate doar bonurile prezentate în 
ziua efectuării cumpărăturilor. 

O persoanã poate participa o singurã datã pe zi (cu o valoare de minim 200 lei pe maxim 2 
bonuri fiscale emise în orice magazin din incinta Centrului Comercial Brăila Mall (exceptând 
limitările menționate in prezentul regulament) sau 200 lei pe un singur bon fiscal emis in 
Hypermarketul Carrefour) la prezenta Campanie, în condiţiile impuse de prezentul 
Regulament. 

Bonurile emise de Hypermarketul Carrefour sunt acceptate în cadrul campaniei. 

VII.2. Participanții la Campanie se vor prezenta la Biroul de Informații Brăila Mall (zona centrală 
Stradivarius) dedicat Campaniei din Centrul Comercial cu bonul/rile fiscal/e în original, de luni până 
duminică, în intervalul orar 10.00 - 22.00 în perioada 25.05.2018-17.06.2018. 

În ceea ce priveşte Hypermarketul Carrefour, pentru perioada 25.05.2018 -17.06.2018 bonurile emise 
în intervalul orar 08:00 – 10.00 (interval orar în care nu va exista personal la Biroul de Informaţii 
Brăila Mall) vor putea fi prezentate reprezentanților S.C. Brăila Promenada Mall S.R.L in ziua 
emiterii sau în ziua imediat următoare emiterii acestora. 

În ceea ce priveşte zona de food, pentru perioada 25.05.2018 -17.06.2018 bonurile emise în 
intervalul orar 22:00 – 24.00 (interval orar în care nu va exista personal la Biroul de Informaţii Brăila 
Mall) vor putea fi prezentate reprezentanților S.C. Brăila Promenada Mall S.R.L in ziua emiterii sau 
în ziua imediat următoare emiterii acestora. 

Program în perioada campaniei:  
 
Galerie Comercialã: luni – duminicã 10.00 – 22.00 
Zona food: luni – joi: 10.00 – 23.00 / vineri – duminica: 10.00 – 24.00 
Hypermarket Carrefour: luni – duminicã 08.00 – 22.00  
 
Reprezentantul Centrului Comercial Brăila Mall de la Biroul de Informații va verifica bonul/urile de 
casã pentru a vedea dacă produsele s-au cumpărat din cadrul magazinelor din Centrul Comercial 
Brăila Mall (exceptând limitările menționate în prezentul regulament), dacă bonul/rile fiscal/e 
este/sunt emis/e în ziua participării, dacă bonurile sunt în original și dețin toate elementele de 
securitate aferente unui document original, dacă valoarea acestora se încadrează în regulile de 
participare și dacă toate celelalte condiții prezentate în prezentul regulament sunt îndeplinite. 

Bonurile de casă vor fi verificate și vizate de reprezentatul Centrului Comercial Brăila Mall și vor fi 
returnate participanților in original. 

VII.3. La Biroul de Informații din cadrul Centrului Comercial Brăila Mall va exista amplasată o urnă 
cu taloane razuibile. Pentru fiecare valoare de minim 200 lei pe maxim 2 bonuri fiscale emise în 
orice magazin din incinta Centrului Comercial Brăila Mall (exceptând limitările menționate in 
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prezentul regulament) sau 200 lei pe un singur bon fiscal emis in Hypermarketul Carrefour, validat 
de către Reprezentanul Centrului Comercial Brăila Mall, participantul are dreptul la un talon răzuibil.  

Talonul razuibil poate fi castigator sau necastigator. 

În cazul în care talonul este câştigător, pe talon se regaseste inscris premiul aferent (unul dintre 
premiile instant din lista de mai sus, conform regulament). Inmanarea premiului se va face pe loc 
prin semnarea unui proces verbal de predare a premiului. Prin semnarea acestui proces verbal de 
predare-primire, datele personale din inscris (nume, prenume si numar de telefon) vor fi prelucrate de 
catre Braila Mall in urmatorul scop : acordarea si inmanarea premiului castigat, precum si in legatura 
cu indeplinirea formalitatilor financiar-contabile.  

Aceste date (nume, prenume, numar telefon) NU vor fi folosite în scopul de a primi informări de 

reclama, marketing si publicitate din partea BRAILA PROMENADA MALL SRL. 

În cazul în care talonul este necâştigător, participantul la campanie are dreptul de a înscrie talonul 

necâştigător pentru cele 2 extrageri (04.06.2018 si 18.06.2018). Astfel, reprezentantul Brăila Mall va 

permite acestuia să introducă talonul necâştigător în urna aflată la Biroul de Informaţii.  Pentru 

talonul negastigator sunt necesare – NUME, PRENUME si NUMAR DE TELEFON. Aceste date 

(nume, prenume, numar telefon) NU vor fi folosite în scopul de a primi informări de reclama, marketing 

si publicitate din partea BRAILA PROMENADA MALL SRL.  

VII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiilor în bani. 

Înscrierile la campanie se vor efectua în limita disponibilităţii taloanelor de participare. 

VII.5. Participanţii trebuie să păstreze bonurile fiscale originale, în baza cărora s-au înscris în 
campanie. Ridicarea sau revendicarea premiului este condiţionată de prezentarea de către 
participantul câştigător a bonurilor fiscale validate, în original. 

VIII. 8. În zilele de 04.06.2018 şi 18.06.2018, orele 12.00, în incinta Centrului Comercial Brăila 
Mall se vor realiza extragerile, prin care se vor acorda premiile destinate Campaniei Promoţionale 
„TOTUL E DE 10 – PREMII PE MASURA DORINTELOR TALE”. 

Premiile acordate la fiecare extragere vor fi urmatoarele : 

Extragere nr. 1: 4 iunie 2018, ora 12.00 

Nr. Descriere premiu 

Valoare (lei 

cu TVA) Cantitate Total 

1 

Pachet Voucher Braila 

Mall 500,00 lei 5 buc 2500,00 lei 

2 Premiu Naturlich 599,00 lei 5 buc 2995,00 lei 

 TOTAL  10 buc 5495,00 lei 
 

Extragere nr. 2: 18 iunie 2017, ora 12.00 

Nr. Descriere premiu 

Valoare (lei 

cu TVA) Cantitate Total 

1 

Pachet Voucher Braila 

Mall 500,00 lei 8 buc 4000,00 lei 

2 Premiu Naturlich 599,00 lei 2 buc 1198,00 lei 

 TOTAL  10 buc 5198,00 lei 
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VIII.8. Extragerile vor fi publice, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al Centrului 
Comercial Brăila Mall, un reprezentant al Serviciului de pază din cadrul Centrului Comercial şi de 
cel puțin un reprezentant din partea societăților implicate în acordarea premiilor. 

VIII.9. Locul de desfăşurare al Campaniei va fi semnalizat în incinta Centrului Comercial Brăila 
Mall prin mijloace publicitare specifice.  

VIII.10. Vor fi extrase, în ordine 2 taloane pentru fiecare categorie de premiu care vor fi validate de 
către membrii Comisiei, un talon câștigător și o rezervă. 

VIII.11. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, începând cu ziua următoare celei în care au fost 
desemnați câștigători, de către reprezentantul organizatorului Începând cu următoarea zi, dupa cea in 
care au fost anuntati telefonic (2 zile de la extragere) castigatorii se pot prezenta pentru ridicarea 
premiului, dar nu mai tarziu de 10 zile.  

VIII.12. Câștigătorii vor putea intra în posesia premiului numai după prezentarea bonului de casă cu 
care au participat. Neprezentarea bonului de casă atrage după sine imposibilitatea validării 
premiului. 

VIII.13. Neprezentarea câștigătorului în vederea ridicării premiului câștigat sau, dupa caz, a validarii 
acestuia, la Biroul de Informații al Centrului Comercial Brăila Mall, în termenele prevăzute mai sus, 
atrage decăderea acestuia din toate drepturile, iar premiile neridicate vor rămâne la dispoziția 
organizatorului, fapt evidențiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens.  

VIII.14. Câștigătorul nu poate cere și obține contravaloarea în bani a premiilor câștigate. 

VIII.15. Cheltuielile privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina 
caștigătorului. 

VIII.16. Câștigătorul nu poate cere și obține contravaloarea în bani a premiilor câștigate. 

X. Dispoziții finale 

 
 
X.1. Orice contestație va fi depusă la Biroul de Informații din incinta Centrului Comercial Brăila 
Mall. Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la 
nerespectarea regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor 
nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată 
nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore. 

X.2. Prin participarea la campania promotionala „TOTUL E DE 10 – PREMII PE MASURA 
DORINTELOR TALE” participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

X.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de 
proprietate asupra bonului/bonurilor de casă. 

X.4. Organizatorul nu va raspunde pentru disparitia sau deteriorarea premiilor dupa momentul 
oferirii lor. 

X.5. În cazul în care organizarea Campaniei promoționale este împiedicată de evenimente de forță 
majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea 
campaniei promoționale. 

X.6. Regulamentul Campaniei promoționale este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la 
Biroul de Informații Brãila Mall sau pe site-ul www.braila-mall.ro. 

http://www.braila-mall.ro/
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X.7. Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament sau anexele sale prin act 
adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării 
actului adițional pe site-ul www.braila-mall.ro şi la Biroul de Informaţii. 

ORGANIZATOR 

BRAILA PROMENADA MALL SRL 

http://www.braila-mall.ro/

