
 

  

 
 
 

Regulament Oficial ofertă ”PRODUS/ VOUCHER CADOU”  
 
 

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 îndeplinesc condiția 
comenzii minime menționate în Detaliile Zonelor de Livrări și care nu fac parte din 
comenzi pentru ocazii speciale (Crăciun, Paște etc), beneficiază de un PRODUS sau un 
VOUCHER CADOU, conform planificării făcute de către Organizator.  
 
PRODUSUL sau VOUCHERUL CADOU valabil pentru fiecare zi este anunțat pe site-ul 
organizatorului (www.food-market.ro) și se va regăsi în Comanda efectuată de client, cu 
valoare 0 pentru Produsul Cadou sau sub formă de reducere finală la notă, pentru 
VOUCHERUL CADOU.  
 

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 aceeași zi, în condiția ca fiecare 
comandă plasată să respecte condiția valorii COMENZII MINIME, prcum și în limita 
disponibilității produselor și în baza prezentului Regulament.   
 
În cazul în care, din motive tehnice, PRODUSUL sau VOUCHERUL CADOU nu apare pe 
Comandă sau în cazul în care clientul elimină cu sau fără intenție produsul din 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.  
 

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


 

  

Promoția nu se cumulează cu alte oferte și promoții desfășurate de către Organizator.  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. 
 
În cazul în care, din motive logistice, de stoc sau de perisabilitate a produselor, clientul nu 
poate oferi PRODUSUL CADOU promovat, acesta va oferi un produs cu o valoare similară, 
la alegerea lui.  
 
COMANDĂ MINIMĂ 
 

• Zona 1 – 100 lei 
Sector 1, Sector 2, Sector 3, Pipera, Voluntari, Otopeni 
 

• Zona 2 – 150 de lei 
Sector 4, Sector 5, Sector 6, Tunari,  Ștefăneștii de Josâ 
 

• Zona 3 – 150 de lei 
Bragadiru, Măgurele, Mogoșoaia, Cernica, Chiajna, Chitila, Corbeanca, Dobroești, Popești 
Leordeni, Roșu, Balotești, Afumați 
 
  
Art. 4 PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI ȘI ÎNCETAREA EI 
Promoția se desfășoară în sistem permanent, în limita stocului disponibil, cu modificarea 
periodică a produselor aflate în ofertă. 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/

