
 

  

 
 
 

Regulament Oficial ofertă ”PROMOȚIE PAȘTE 2022”  
 
 

Art1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI 
Organizatorul promoției este SC WHOLE FOOD PROCESSING (WFP) SRL cu sediul în Ilfov, 
oras Voluntari, Bulevardul Pipera, nr. 2, cladirea PIPERA I, et. 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul Bucuresti cu nr. J23/3942/2019, 
Cod Unic de Inregistrare RO 38330006, denumită în continuare ”ORGANIZATOR”. 

 
Art.2 TEMEIUL LEGAL 
 

Oferta va fi disponibilă conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în 
continuare ”Regulament”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul 
Regulament, având obligația de a comunica oficial noile prevederi cu minimul 24 de ore 
înainte de intrarea în vigoare, pe aceleași canale pe care a fost făcută și comunicarea 
inițială. Accesarea prezentei oferte prezumă cunoașterea și acordul cu prezentul 
Regulament. 

 
Art. 3 MECANISMUL OFERTEI 
Toate comenzile plasate pe site-ul www.food-market.ro,care până la data de 15 aprilie 
2022 inclusiv, cu livrare în zilele de 21, 22, 23 aprilie și cu o valoare minimă de 250 de lei, 
beneficiază de un VOUCHER CADOU în valoare de 50 de lei, TVA iclus. 
 

Voucherul cadou și se va regăsi în Comanda efectuată de client, sub formă de reducere 
finală la notă.  
 

Discountul este oferit pe nota de plată și bonul fiscal, la momentul întocmirii și achitării 
acestora.  
 
Un client poate beneficia de mai multe oferte, în condițiile în care: 

- fiecare comandă plasată pentru zilele 21, 22, 23 aprilie să respecte condiția valorii 
COMENZII MINIME de 250 de lei 

- adresele de livrare să fie diferite, unde diferit presupune cel puțin clădire de 
blocuri diferită/ casă diferită.  

 
În cazul în care, din motive tehnice, VOUCHERUL CADOU nu apare pe Comandă, 
Organizatorul nu poate fi tras la răspundere, dar va demonstra bună intenție și va aplica, 
atunci când este posibil, prezenta ofertă comenzilor care îndeplinesc condițiile 
prezentului Regulament.  
 

Promoția NU se cumulează cu alte oferte și promoții desfășurate de către Organizator.  
 

http://www.food-market.ro,care/


 

  

 
 
 În cazul în care Organizatorul va alege să facă o excepție și să cumuleze promoția cu alte 
oferte pentru răsplătirea loialității clientului, acest lucru nu va reprezenta o obligație 
viitoare de a se proceda în aceeași manieră. 
 
  
Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI ȘI ÎNCETAREA EI 
Promoția se desfășoară în prioada 9 – 15 aprilie 2022, în limita stocului disponibil. 
Promoția poate fi prelungită, oprită sau modificată înainte de expirare printr-un act 
adițional la prezentul Regulament.  

 
ART.5 DREPTUL DE PARTICIPARE 
Oferta se adresează oricărei persoane juridice sau fizice cu vârsta peste 14 ani, care 
acceptă prevederile prezentului Regulament, obligatoriu pentru orice participant, în 
limita prevederilor legale.  
 

Regulamentul acestei oferte este valabil în limitele Termenilor și Condițiilor trickSHOT 
Food Market.  

 
ART6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
Organizatorul este întreptățiți să ia orice măsuri necesare în caz de tentative de abuz 
asupra sistemului sau tentative de fraudă, sau orice altă tentative care poate afecta 
imaginea Organizatorului sau buna desfășurare a acestei oferte și a activității 
Organizatorului  în general. 
 
 
Prezentul regulament este disponibil pe site-ul www.food-market.ro. 
 
 

http://www.food-market.ro/

