
 
 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE  
10 – 31 martie 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 Milescu-Spătaru 8/5, funcţionând în baza legilor 

Republicii Moldova (în continuare „Organizatorul”). Campania promoţională este desfăşurată 

exclusiv conform regulilor prezentului regulament (numit în continuare „Regulamentul”). 

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 

Campania este organizată şi se va desfăşura în magazinul „TANDEM FABRICA DE MOBILĂ”, de pe str. 

Petricani 15/1. 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

 

Campania promoţională se va desfăşura în perioada 10.03 - 31.03.2022. 

 

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 de acord și doresc să participe la Campanie 

prin cumpărarea produselor din magazinul „TANDEM FABRICA DE MOBILĂ”. 

 

SECŢIUNEA 5: MECANISMUL CAMPANIEI 

 

1. Se va utiliza urmatoarea grila de reduceri; 

 7% la primul produs  

 14% la al doilea produs  

 21% la al treilea produs  

 10% - la achizitia numai al unui produs la achitare integrală. 
Scara de reduceri se aplică de la cel mai scump produs, la cel mai ieftin.  
 

 

La procurarea produselor cu cardul Gama, Star Card, Liber Card și Microinvest, 5%  înepând 
cu al doilea produs. 

 

Reducerile nu se aplică la produsele din setul eco.  

 

 

 



 
 

Condițiile de acordare: 

 

1. Pentru a putea participa la campanie, clientul trebuie să achiziționeze produse în perioada 
10.03 – 31.03.2022 

2. Ofertele nu se cumuleaza.  

3. Serviciile TANDEM– nu fac parte din campanie, chiar dacă se achiziționează în peioada 
de valabilitate a promoției. 

 

Mesele și scaunele din gama Signal, la care valoarea reducerii acordate va fi de: 

 

1. 5% reducere la achizitionarea  produselor in suma de pina la 10 000 lei. 

2. 8% reducere la achizitionarea produselor in suma 10 000- 15000 

3. 10% reducere la achizitionarea produselor cu suma mai mare de 15 000 lei. 
 
 
 
 
 

Chișinău, 10.03.2022 


