REGULAMENTUT PROGRAMULUI DE FIDELITATE
,,REDUCERE iN

MARKET"

,

sEcTruNEA 1. ORGANTZATOR

L.L,Organizatorul programului de fidelitate ,,REDUCERE itrt MARKET" (in continuare
,,Program'] este S.C. Datario SRL , persoani juridicd cu sediul cu sediul in r-nul laloveni, s.
Vdsieni, avind IDNO/ 101260001347 L.
L.2. Programul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in
continuare "Regulamentul"J, fiind obligatoriu pentru toti participanlii.
1.3. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoand interesatd, atAt la casele
de marcat din cadrul magazinelor participante la Campanie, cAt gi in format electronic, prin
accesarea site-ului www.vento-moldova.md.

L.4.Organizatorul igi rezervd dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfdgurdrii
Programului, modificdrile urmAnd a fi publicate pe site-ulwww,vento-moldova.md
SECTIUNEA 2. DURATA $I LOCUL DE DESFA$URARE A PROGRAMULUI

2.1.Pt'ogramul a fostlansatla data de 01 mai201,7 giare durati nedeterminatd.
2.2. S.C. DATARIO SRL igi rezervd dreptul sd hotirascl in orice moment incetarea sau
modificarea Programului, anunlAnd acest lucru in mod public in toate magazinele staliilor
Vento gi pe internet la adresa www.vento-moldova.md. Programul se va desfdgura in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.3.Programul este organizatd gi se desf5goard in magazinele staliilor Vento deschise pe
teritoriul Republicii Moldova gi este accesibili oricdrui client care indeplinegte condigiile de la
art. 3.1. gi acceptd termenii gi conditiile prezentului Regulament.
l

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La acest Program poate participa orice persoani [denumiti in continuare "Client") care
indeplinegte cumulativ urmitoarele condigii:
a. este defindtor de Card Vento;
b. face cumpdrituri in Market de minim* 50 lei pe un singur bon de cas5, incepAnd cu 0L
mai 2017, in oricare din magazinele staliilor Vento conform condiliilor mentionate la
punctul 5 de maijos.
3.2. Participarea la acest Program implici cunoagterea gi acceptarea integrali, ?n mod expres gi
neechivoc, a prezentului Regulament.

*

0rganizatorul nu va lua in calculul pentru atingerea acestui prag, valoarea carburanlilor gi GPL cumpirate.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante la Programul [,,Produsele Programului") sunt toate produsele
comercializate in cadrul Magazinelor, cu exceptia ligdrilor gi produselor din tutun, cartelelor de
reincdrcare, produselor aflate in promolie 9i produselor social importante.SECTIUNEA 5. MECANISMUL PROGRAMULUI

cumpirdturi de minimt 50 lei pe acelagi bon de cas5, incepAnd cu 0'L mai
201.7 in oricare dintre magazinele Participante, beneficiazd, de reducere prezentAnd casierului
cardul de reduceri in orice moment al scanirii produselor procurate pAnd la inchiderea bonului
de platd, Programul va calcula automat suma cumpirlturii, luAnd in considerare reducerea
5.1. Clienfii care fac

conform procedurii descrise in pct.6.2

reducerii se va realiza astfel :
Daci valoarea bonului fiscal este mai micd de 50 de lei, nu se acordd reducere.
Dacd valoarea bonului fiscal este cuprinsd intre 50 lei gi 99,99 lei, se va acorda

5.2, Acordarea

L
II.
III.
IV,

3%o

reducere.
Dacd valoarea bonului fiscal este cuprinsd intre 100 lei gi 299.99 lei, se vor acorda
4olo reducere'
Dacd valoarea bonului fiscal este mai mare de 300.00 lei, se vor acorda 5%o reducere'

SECTIUNE A 6, DEZACTIVAREA CARDULUI

6.l.Organizatorul i9i rezervd dreptul de a bloca cardul Vento in caz de fraudi sau tentativi de
fraudS,

6.2. Pentru deblocarea cardului, Clientul va apela Linia Fierbinte 9i va urma instrucliunile
necesare.
SECTIUNEA 7. RECLAMATII
7,L.

in cazul unor litigii apirute intre Organizator gi Participanlii la Campanie,

acestea

vor fi

solu!ionate pe cale amiabild.
7.2. Eventualele reclamalii se vor putea trimite la urmdtoarea adresi: SC ,,Datario" SRL, str'
Alexandru cel Bun 55/C sau la adresa de email: info@datario.md, in termen de maxim 14
(paisprezeceJ zile de la producerea incidentului. in cazul depSgirii acestui termen,
Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestalie / reclamalie.
SECTIUNEA B. DISPOZITII FINALE

8.1. programul de fidelitate ,,REDUCERE iN MARKET" se va desfdgura conform prevederilor
prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participanlii 9i executorii.
-

Din categoria produselor social importante fac parte: piine, colaci, lapte, chefir,brinzd de vaci proaspitS, smintini
din lapte de vaii,unt din lapte cle vaci, ulei de floarea-soarelui, cu excepfia uleiului dezodorizat, fiini de griu, orez,
hrigcd, crupe, inclusiv grig gi fulgi de oviz, preparate pentru sugari 9i preparate pentru copii de virstd mici
r Oiganizatorul nu va lua in calculul pentru atingerea acestui prag, valoarea carburantilor 9i GPL cumpdrate'

8.2. Prin participarea la acest program, se prezumd cunoasterea regulamentului gi acordul
participantului.
8.3.Organizatorul este indreptdlit sd ia toate misurile necesare intaz de tentativd de fraudi a
acestui Program, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau
costurile organizatorului.
8.4. Prin participarea la acest Program, cliengii sunt de acord sd respecte gi si se conformeze
termenelor 9i condifiilor prezentului Regulament Oficial.
8.5, Prezentul regulament nu reglementeazd modalitatea de obginere a reducerii pentru
combustibil ;i nu se aplicd la achigizionarea acestuia.
8.6. Reducerea pentru fast-food si produsele din magazinele staliilor Vento nu se cumuleazd cu
reducerea pentru combustibil.
8.7. Mijloacele financiare aflate pe contul de Card Vento pot fi utilizali exclusiv pentru plata
carburanlilor 9i GPL.
8.8, Pentru informatii suplimentare, clienlii se pot adresa personalului din magazinele staliilor
Vento sau pot apela Linia fierbinte 079112tt3.

Organizator

SC ,,DAT

IO" SRL

