
 

REGULAMENT CARD CADOU 

 

 

 

REGULAMENT DE ACHIZITIE SI UTILIZARE A „Cardului Cadou ParkLake” 

 

 

 

 

Art. 1. Organizatorul Campaniei 

 

1.1. Organizatorul campaniei „Card Cadou ParkLake” (denumita in continuare 

„Campanie”) este Parklake Shopping S.A cu sediul in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul 

Comercial ParkLake, etaj 2, spatiul de birou nr. 6, sector 3, Bucuresti, Romania, 

înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/15044/ 2006 (denumit in 

continuare „Organizator”). 

 

1.2. Prezenta Campanie este organizata in conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor pe piata, in scop de reclama si publicitate pentru 

promovarea produselor si serviciilor oferite de catre magazinele din Centrul Comercial 

„ParkLake”. 

 

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in 

continuare "Regulament"), acestea fiind obligatorii pentru toti Participanţii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii 

Campaniei, astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea 

intrării in vigoare, prin punerea acestora la dispoziţia Participanţilor la Biroul de 

Informaţii (denumit in continuare „Biroul de Informatii”) amplasat la parterul 

Centrului Comercial si pe site-ul http://www.parklake.ro/. Organizatorul nu isi asuma 

raspunderea pentru luarea la cunostiinta a modificarilor de catre participanti, atata timp 

cat acestea sunt afisate pe site-ul http://www.parklake.ro/. 

 

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei 

 

2.1. Cardul Cadou este valabil pana la data de 31 Decembrie 2023 si poate fi utlizat pentru 

achizitii la oricare dintre magazinele Çentrului Comercial ParkLake, mentionate in Anexa 

1. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, Cardul Cadou nu mai poate fi utilizat pentru 

achitarea contravalorii produselor achizitionate. Posesorul Cardului Cadou are intreaga 

responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind indreptatit la 

niciun fel de despagubire din partea Organizatorului. 

 

2.2. Campania poate înceta înainte de termen in următoarele situaţii: 

 

(a) in caz de forta majora, conform dispozitiilor articolului 8 de mai jos; 

(b) prin decizia Organizatorului, facuta publica prin afisare la intrarile publice in 

Centrul Comercial, precum si pe site-ul http://www.parklake.ro/. 

 

Art. 3. Participanţii şi condiţiile de participare 

 

3.1. Cardurile Cadou pot fi achiziționate de către orice persoană persoana fizica sau juridica, 

indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania, și pot fi utilizate fie de către 

cumpărător, fie de către o altă persoană căreia cumpărătorul le-a transmis sub forma de 

cadou. La primirea și utilizarea Cardului Cadou, noul posesor se obliga sa respecte 

prevederile prezentului Regulament. 

 

 

 



 

 

 

3.2. Contravaloarea cardului nu poate fi restituită nici cumpărătorului iniţial şi nici 

deţinătorului ulterior. 

 

3.3. Este strict interzisa achizitionarea de Carduri Cadou in scopul revanzarii ori in scop de 

marketing. Nerespectarea acestei obligatii da dreptul Organizatorului sa solicite 

repararea tuturor prejudiciilor cauzate pentru nerespectarea prezentei clauze, avand 

dreptul sa faca dovada prin orice mijloc de proba. Organizatorul isi rezerva dreptul, la 

discretia sa absoluta, de a anula participarea oricarei persoane care nu respecta 

prezentul Regulament, care este suspectat de frauda, care actioneaza intr-un mod lipsit 

de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, 

abuza, ameninta sau hartui orice persoana, fara a avea obligatia de a o demonstra cu 

probe. 

 

 

Art. 4. Modul de desfasurare a Campaniei. Utilizarea Cardurilor cadou  

 

4.1. Cardul Cadou se poate achizitiona din centrul comercial ParkLake, biroul de informati iar 

participantii pot alege dintr-o gamă variată de variante disponibile, adaptabile în funcție 

de moment, eveniment sau ocazie: Love Gift Card , Happy Gift Card, Thanks Gift Card, 

Joy Gift Card, Christmas Gift Card, Spring Gift Card; 

 

     

4.2. La achiziţia oricărui card cadou se va oferi, in mod gratuit, o cutie personalizata 

ParkLake  impreuna cu cartonas ce poate fi completat cu un mesaj special catre 

persoana vizata. 

 

4.3. Plata poate fi realizata in numerar sau prin card bancar la biroul de informatii fara a se 

percepe nicio taxa de emitere iar cardul cadou va fi livrat fizic, imediat dupa ce este 

procesata plata. 

 

4.4. Valoarea Cardului Cadou este de 100 LEI, 300 LEI sau 500 LEI. Nicio promotie nu se 

poate aplica la achizitionarea unui Card Cadou. Nu se acorda contravaloarea in bani a 

Cardului Cadou.  

 

4.5. Cardul Cadou poate fi o singura data , intr-un singur magazin.  Nu sunt acceptate 

vouchere Carduri cadou pentru plata cumpărăturilor a căror valoare totală este mai mică 

decât valoarea voucherelor Cardurilor folosite. Nu este necesar că valoarea produselor 

cumpărate să fie aceeaşi cu valoarea Cardului cadou. Diferenţa dintre valoarea Cardului/ 

Cardurilor utilizate va puteaputând fi achitată de cumpărător plătită cu cash sau cu 

cardul, în funcţie de politica magazinului participant. Nu se acorda rest la achizitiile cu 

Cardurile Cadou, iar soldul Cardurilor cadou nu poate fi transferat sau răscumpărat. 

 

4.6. Fiecare Card Cadou va fi securizat cu multiple elemente de siguranta:  

(a) Carton special tipografic cu stanta, avand colturile cardului rotunjite 

(b) Folio auriu pentru numele GIFT CARD si valoarea cardului (100 LEI / 300 LEI / 

500 LEI) 

(c) Finisare: plastifiere soft touch 

(d) Lacuire selectiva pentru paternul personalizat pe fundal verso 

 

4.7. Cardul Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere, la cumpararea oricarui produs, 

inclusiv a celor aflate in promotie sau alte oferte speciale, in limita valorii acestuia. 

Cardul Cadou nu poate fi folosit pentru a achiziţiona un alt Card Cadou. 

 

4.8. Pot fi achizitionate mai multe Carduri Cadou simultan. Cardurile cadou pot fi folosite 

cumulativ pentru o singura tranzactie, respectiv daca o persoana detine mai multe 

Carduri Cadou Cadou, aceasta poate utiliza mai multe Carduri Cadou pentru o 

tranzactie. 

 

 



 

 

 

Art. 5. Conditii de retur 

 

Returnarea produselor achizitionate cu Carduri Cadou se va realiza respectand conditiile de 

retur valabile in magazinele partenere iar Organizatorul nu ste responsabil pentru politica de 

retur al magazinelor partenere. 

 

 

Art. 6. Limitarea raspunderii   

 

6.1. Cardul Cadou este un produs la purtator, nenominal, fiind transmisibil prin simpla 

remitere de la o persoana la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv 

posesorului.  

 

6.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui Cardul Cadou in caz de furt, 

pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, soldul Cardului Cadou se considera 

pierdut, nefiind posibila niciun fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a 

condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou de catre detinatorul acestuia. 

 

Art. 7. Magazinele participante la Campanie 

 

La prezenta Campanie participă Magazinele aflate în incinta centrului comercial ParkLake, 

enumerate in Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante la prezentul Regulament (denumite 

in continuare „Magazine Participante”). Lista magazinelor poate suferi modificări în orice 

moment. Pentru a avea acces la cele mai noi informații, Participaníi vor consulta pagina de 

internet a Centrului Comercial în aceeași zi în care doresc să utilizeze Cardurile cadou. 

 

 

Art. 8. Încetarea Campaniei inainte de termen 

 

8.1. Prezenta Campanie poate înceta inainte de termen în cazul aparitiei unui eveniment ce 

constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a o continua. 

 

8.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea 

Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 

raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta 

îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1351 - 1356 Cod Civil. În cazul 

în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia 

participantilor la Campanie prin afisare in Centrul Comercial. 

 

Art. 9. Litigii 

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate 

pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în 

litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de la 

sediul Organizatorului. 

 

 

Art. 10. Dispoziții finale 

 

10.1. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor 

Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta 

Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.  

 

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la eventualele dispute legate de 

dreptul de proprietate asupra bonurilor/chitantelor/facturilor cu care s-a participat la 

Campanie. 

 



 

 

 

10.3.  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, prezenta Campanie poate fi mediatizata, inainte 

dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin 

intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi 

difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. 

Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate 

obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul va fi 

disponibil pentru consultare gratuit la Biroul de Informatii, in intervalul orar 10.00-21.00 

si pe site-ul http://www.parklake.ro pe toata perioada Campaniei. Orice solicitare de 

consultare a prezentului regulament poate fi adresata de solicitanti Organizatorului si la 

numarul de telefon 0757.353.014 in perioada de desfasurare a Campaniei, intre orele 

10.00 – 21.00. 

 

Prezentul Regulament si Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante, Anexa 1– Magazinele la care 

pot fi utilizate cardurile cadou ParkLake au fost redactate si semnate in 4 exemplare originale, 

astazi, 29.06.2021 

 

 

PARKLAKE SHOPPING SA 

 

 

 

 

http://www.parklake.ro/


 

 

 

 

 

 


