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REGULAMENT 

TOMBOLA DE PRIMĂVARĂ 

 
DESCRIERE: 

 Această campanie este adresată tuturor persoanelor fizice.  

 Campania se aplică tuturor comenzilor plasate pe orice canal de vânzări. 

 

BENEFICII: 

I. Orice comandă efectuată pe perioada Campaniei aduce o șansă la  

TOMBOLA de PRIMĂVARĂ 

II. Transport gratuit pentru comenzi cu valoare mai mare de 300 Lei 

III. Se cumulează și cu alte campanii aflate în derulare 

IV. Cinci extrageri – Cinci câștigători – pentru comenzile cu valoare între: 

1.   10 – 200 Lei – Tichet CADOU cu valoare de  50 Lei 

2. 201 – 400 Lei – Tichet CADOU cu valoare de  70 Lei 

3. 401 – 600 Lei – Tichet CADOU cu valoare de 100 Lei 

4. 601 – 800 Lei – Tichet CADOU cu valoare de 130 Lei 

5. Peste 800 Lei – Tichet CADOU cu valoare de 200 Lei 

 
RESTRICȚII: 
  Nu există nicio restricție privind tipul de produs comandat, cu excepția celor impuse de 

reglementările legale în vigoare. 

 

PERIOADA: 

  Campania se desfășoară în perioada 01.03.2016  –  21.03.2016 și poate fi prelungită sau 

modificată fără o notificare în prealabil. 

 

ALTE PRECIZĂRI: 

  Tichetele CADOU se vor livra odată cu produsele dumneavoastră, sau ulterior extragerii în 

cazul în care produsele au fost deja livrate. 

  Celelalte condiții privind calitatea produselor și conformitatea cu normele tehnice în vigoare, 

precum și facilitățile de plasare a comenzii, cumpărare, livrare și plată rămân neschimbate. 

 

 

Pentru mai multe detalii , vă invităm să folosiți numărul nostru Telverde – 0800 800 710, 

apelabil gratuit din orice rețea de telefonie sau să ne scrieți pe adresa 

vanzari@invictus.com.ro 
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