REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
04.07 - 31.08.2022

SECŢIUNEA 1: ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL
CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania Promoțională este organizată de către S.R.L. ARLENGO, cu sediul în
Republica Moldova, municipiul Chişinău, sectorul Ciocana, Str. Nicolae MilescuSpătaru 8/5, funcţionând în baza legilor Republicii Moldova (în continuare
Оrganizator). Campania promoţională este desfăşurată exclusiv conform regulilor
prezentului regulament (numit în continuare Regulament).

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
PROMOȚIONALE
Campania este organizată şi se va desfăşura în showroom-ul “TANDEM FABRICA
DE MOBILĂ”, de pe str. Petricani 15/1.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională se va desfăşura în perioada de 04.07- 31.08.2022.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
În cadrul Campaniei pot participa cetăţenii, care au împlinit vârsta de 18
(optsprezece) ani şi cunoscând prevederile prezentului Regulament, sunt întru-totul
de acord și doresc să participe la Campanie prin cumpărarea produselor din
showroom-ul TANDEM FABRICA DE MOBILĂ.

SECŢIUNEA 5: MECANISMUL CAMPANIEI
1. Reducere în showroom se aplică la anumite produse, care vor fi marcate
corespunzător în incinta showroom-ului – până la -15%.
Mese și scaune Signal: până la -10%.

2. Vouchere digitale cu sume garantate în lei (distribuit online, prin coduri
QR din showroom, prin managerii de vânzări din salon).
a) Voucher digital pentru Pat – 1 500 lei.
Voucherul de 1 500 lei se folosește la procurarea unei unități de produs într-un singur
cec (în acest caz Pat) și la un produs, prețul căruia este mai mare de 12 000 lei.
La acest produs nu se pot aplica alte reduceri, bonusuri, alte vouchere, achitări în rate
de 12 luni și „IutePay 1% Retail”.

b) Voucher digital pentru Saltea – 1 000 lei.
Voucherul de 1 000 lei se folosește la procurarea unei unități de produs într-un singur
cec (în acest caz Saltea) și la un produs, prețul căruia este mai mare de 7 000 lei.
La acest produs nu se pot aplica alte reduceri, bonusuri, alte vouchere, achitări în rate
de 12 luni și „IutePay 1% Retail”.
c) Voucher digital pentru set Pat + Saltea – 2 500 lei.
Voucherul de 2 500 lei se folosește la procurarea a două produse într-un singur cec
(în acest caz Pat+Saltea), prețul cărora este mai mare de 19 000 lei.
La acest produs nu se pot aplica alte reduceri, bonusuri, alte vouchere, achitări în rate
de 12 luni și „IutePay 1% Retail”.
d) Voucher digital pentru Canapea, Colțar, Canapea modulară – 2 000 lei.
Voucherul de 2 000 lei se folosește la procurarea unei unități de produs într-un singur
cec (în acest caz Canapea, Colțar, Canapea modulară) și la un produs prețul căruia
este între 14 000 lei – 29 999 lei.
La acest produs nu se pot aplica alte reduceri, bonusuri, alte vouchere, achitări în rate
de 12 luni și „IutePay 1% Retail”.
e) Voucher digital pentru Dulap cupe, Dulap cu deschidere obișnuită – 2 000
lei.
Voucherul de 2 000 lei se folosește la procurarea unei unități de produs într-un singur
cec (în acest caz Dulap cupe, Dulap cu deschidere obișnuită) și la un produs prețul
căruia este între 14 000 lei – 29 999 lei.
La acest produs nu se pot aplica alte reduceri, bonusuri, alte vouchere, achitări în rate
de 12 luni și „IutePay 1% Retail”.
*Important:
Toate voucherele digitale se folosesc doar o singură dată și se confirmă în momentul
semnării actului de predare-primire de către client.
3. Promoție la achitare:
Promoție IUTE CREDIT „IutePay 1% Retail” 6- 36 rate – 04.07 - 31.08.2022 - la
care reducerile, bonusurile, voucherele nu se aplică.
Promoție IUTE CREDIT „0%” 12 rate – 04.07 - 31.08.2022 - la care reducerile,
bonusurile, voucherele nu se aplică.

SECŢIUNEA 6: CONDIȚII SPECIALE
Promoțiile active în showroom nu se cumulează între ele.
Termenul de valabilitate al Voucherelor Cadou este de 2 luni, până la data de
01.09.2022

Chișinău, 04.07.2022

