
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„#NEVEDEMIN10MINUTE” 

Perioada: 24.02.2020 - 30.04.2020 

 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL 

 

(1) Organizatorul Campaniei “#NEVEDEMIN10MINUTE” (denumita în continuare “Campania” sau 

“Promotia”) este compania JUST BTL SRL, persoană juridică română, reprezentata prin doamna Cristina 

Curtean – Administrator, cu sediul Str. Moldoveni, nr.19 A,cam. 1, Sibiu, Judetul Sibiu, Romania, 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J32/894/2017, Cod Unic de Înregistrare nr. RO RO37785093, 

cont bancar RO 85 BTRL RONCRT 0397 4306 01, deschis la Banca Transilvania, denumita in cele ce 

urmeaza "Organizator" in numele si pentru: 

Veranda Obor S.A., o societate pe acțiuni, înființata și funcționând in conformitate cu legile din Romania, 

cu sediul in București, Str. Ziduri Moși nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul nr. 1, 

înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de înregistrare 33599063. 

 (2) Campania se desfăşoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare 

“Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanţii. 

(3) Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant în mod gratuit, la biroul "Relatii clienti" din 

Veranda Mall si pe site-ul http://www.verandamall.ro/zece, pe toata perioada Campaniei Promotionale. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de 

modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/zece. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostiinta a 

modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul 

http://www.verandamall.ro/zece.  

 (4) Participanţii la Campanie se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Campanie, fără vreo notificare prealabilă, orice 

participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze 

sistemul de participare. 

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiţia anunţării prealabile, cu 

minimum o zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. În cazul in care, pe parcursul 

derulării Campaniei, Organizatorul se confruntă cu situaţii neprevăzute legate de sistemul de participare la 

Campanie, acesta îşi rezervă dreptul să anuleze şi/sau să prelungească perioada de derulare a acesteia şi/sau 

să modifice modalitatea de acordare a premiilor, fără o notificare prealabilă a acestor modificări. 

(6) Participarea la Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 

prezentului Regulament. 

 

 

 

http://www.verandamall.ro/
http://www.verandamall.ro/
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2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  

(1) Campania se desfasoara doar in cadrul Veranda Mall din Bucuresti, in perioada 24.02.2020 – 

30.04.2020, incepand cu ora 12:00 la data de 24 Februarie 2020, si pana la data de 30. Aprilie 2020 la ora 

18:00, in limita unui stoc disponibil de 100 de premii instant pe zi.  

 (2)  După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă 

nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau 

continuării Campaniei. 

(3) Premiul care nu va putea fi livrat câştigătorului din motive independente de Organizator la data de 

30.04.2020 nu va mai fi datorat de Organizator, iar câştigătorul îşi pierde drepturile rezultate aceasta 

calitate.   

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

(1) La Campanie pot participa toate persoanele cu varsta peste 16 ani (denumite în continuare 

„Participanţi”) care au reşedinţa în România, şi care, pe durata de desfăşurare a Campaniei, urmează 

procedura descrisă la art. 4. 

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie minorii sub varsta de 16 ani, angajaţii Organizatorului, 

angajati ai mall-ului si nici rudele acestora pana la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici 

membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, fraţi/surori, soţ/soţie), precum nici persoanele care isi 

desfasoara activitatea in incinta Veranda Mall, respectiv rudele de pana la gradul 3 ale acestora. 

 

4. PROCEDURA CAMPANIEI  

 (1) Premiile instant si premiile prin tragere la sorti ce pot fi castigate in urma participarii la Campanie sunt 

prevazute in Anexa la prezentul Regulament. 

Participantii care doresc inscrierea in Campanie pentru castigarea unui premiu instant trebuie sa respecte in 

mod obligatoriu procedura descrisa la paragraful 2.1 de mai jos. Participantii la Campanie pot castiga un 

singur premiu instant / campanie, in perioada 24.02.2020 – 30.04.2020. 

Clientii care doresc inscrierea doar in tombola aferenta Campaniei pot utiliza una din procedurile descrise 

la paragrafele 2.2 sau 2.3 de mai jos. 

(2) Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie, participantul poate utiliza una din cele 

trei modalitati de mai jos.  

2.1 Pentru inscrierea valabila in Campanie in vederea castigarii unui premiu instant, este necesară 

respectarea urmatoarei proceduri: 

(1) Generare si salvare cod de participare din site-ul verandamall.ro/zece; 

(2) Prezentare in maximum 30 minute la desk-ul colorat special amenajat din zona Infodesk, nivelul 0, 

cu codul generat pe verandamall.ro/zece in intervalele orare: Luni-Vineri: 12:00-18:00 si Sambata-

Duminica: 12:00-21:00; 

(3) Dupa verificarea si validarea codului de catre Organizator si confirmarea prezentarii participantului 

pentru validarea codului in termenul de valabilitate al codului, precum si dupa completarea 



integrala a formularului de inscriere in Campanie, participantul declarat castigator va primi pe loc 

aleatoriu un premiu generat de aplicatia de pe tableta; 

(4) Limita de premii – 100 premii oferite/zi. Daca nu se va oferi toata cantitatea de premii in ziua 

respectiva, acestea nu vor fi reportate in ziua urmatoare; daca se vor oferi toate premiile mai 

devreme de data finala a Campaniei, va fi permisa folosirea codurilor doar pentru inscrierea in 

tombola, in limita a unei inscrieri de persoana folosind mecanismul codului; 

(5) Dupa momentul generarii, fiecare cod va fi valid pentru un interval de 30 minute. Codurile vor fi 

verificate de catre promoter pe verandamall.ro/coduri in vederea declararii unui participant ca 

eligibil sau nu pentru castigarea unui premiu instant in cadrul Campaniei; 

(6) In cazul in care dupa verificarea de catre Organizator a codului prezentat de participant se constata 

ca acesta nu este valid (respectiv, de exemplu, dar fara a se limita la, fie codul a mai fost folosit de 

acel participant sau au expirat cele 30 minute de valabilitate), participantul va fi informat asupra 

faptului ca nu este eligibil pentru castigarea unui premiu instant in cadrul Campaniei, insa i se va 

aduce la cunostinta faptul ca are avea posibilitatea sa se inscrie in tombola aferenta Campaniei;  

(7) In cazul in care dupa verificarea de catre Organizator a codului prezentat de participant se constata 

ca acesta este un cod valid, si in acelasi timp participantul s-a prezentat pentru verificarea validitatii 

codului in termenul de valabilitate al codului, insa participantul este participantul cu nr. 101, 

depasindu-se astfel limita de premii instant ce pot fi acordate zilnic (limita maxima de premii pe zi 

este 100) sau participantul s-a prezentat dupa momentul epuizarii tuturor premiilor instant puse la 

dispozitie in cadrul Campaniei, participantul nu va fi considerat eligibil si va fi informat cu privire 

la cauzele care stau la baza acestei decizii, si va fi informat in acelasi timp cu privire la faptul ca 

are posibilitatea sa se inscrie in tombola; 
(8) Toti participantii, fie ca au fost validati sau nu, trebuie sa completeze obligatoriu un formular de 

inscriere in Campanie si un formular de prelucrare a datelor cu caracter personal ce vor contine 

solicitarea de prelucrare a urmatoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, numar de 

telefon, adresa de email; 

(9) Prin inscrierea in Campanie si completarea integrala a formularului de inscriere, toti participantii 

care au optat pentru inscrierea in Tombola Campaniei conform prezentei proceduri, au sansa de a 

castiga unul dintre cele 22 premii oferite prin tragere la sorti prezentate in Anexa; 

(10) La Campanie se iau in considerare doar codurile generate din perioada 24 Februarie – 30 

Aprilie 2020, in intervalele orare indicate la art. 2 din prezentul Regulament; 

(11) Premiile instant se acordă pe loc, la Desk-ul special pozitionat langa Infodesk Veranda 

Mall de catre reprezentantul Veranda care se va afla in locatie zilnic, pe toata perioada campaniei, 

in intervalul orar: Luni-Vineri: 12:00-18:00 si Sambata-Duminica: 12:00-21:00, prin respectarea 

prevederilor prezentei sectiuni 2.1; 

(12) Nu se considera valide formularele de inscriere in Campanie care nu au toate campurile 

completate; 

(13) Premiile aferente Tombolei se acordă prin tragere la sorti prin extragerea random a 22 

castigatori si a 44 rezerve; 

(14) Validarea castigatorilor Tombolei Campaniei se va face in perioada 4–8 mai 2020. 

Revendicarea premiilor se va face prin intermediul JUST BTL in perioada 11 – 15 Mai 2020; 

(15) Concursul se încheie în data de 30.04.2020, ora 18:00. Orice revendicare ulterioară acestei 

date este nevalidă. 

2.2 Inscrierea in Tombola Campaniei prin online Facebook: 

 

(1) Incarcati chenarul dedicat Campaniei pe poza de profil;  



(2) Selectati intervalul de 2 luni pentru pastrarea chenarului Veranda (cel putin pana pe 24 Aprilie 

2020); 

(3) Dati like paginii de Facebook Veranda Mall; 

(4) Anuntati-ne de inscrierea dvs. printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Veranda Mall, in care 

sa ne comunicati numele complet, o adresa de e-mail valida si numarul de telefon. 

2.3 Inscrierea in Tombola Campaniei prin online Instagram: 

 

(1) Postati fotografia de profil cu frame Veranda pe care o folositi pe Facebook si pe contul dvs. de 

Instagram; 

(2) Adaugati #nevedemin10minute si tag contului Veranda Mall; 

(3) Dati follow paginii de Instagram Veranda Mall; 

(4) Anuntati-ne de participarea dvs. printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram Veranda Mall, in 

care sa ne comunicati numele complet, o adresa de e-mail valida si numarul de telefon. 

 

(16) Toti participantii din mediul online vor fi inscrisi automat in Tombola aferenta Campaniei 

si in tragerea la sorti pentru cele 22 premii. 

 

 

5. PREMIILE SI VALIDAREA ACESTORA 

Premiile instant vor fi dupa cum urmeză: 

PREMIU NR. BUC 

PORTFARD BENVENUTI 30 

VOUCHER VALORIC BENVENUTI – 30 RON  30 

PRODUSE NOUA COLECTIE BIZZAR 50 

CABLU INCARCARE TELEFON LAND MOBILE 30 

VOUCHER VALORIC C&A – 30 RON 50 

VOUCHER VALORIC CARREFOUR – 30 RON 60 

VOUCHER VALORIC CARTURESTI – 50 RON 10 

VOUCHER VALORIC DECATHLON – 25 RON 60 

RUCSAC DRUMEȚIE ÎN NATURĂ NH100 10L – DECATHLON  812 

GEANTĂ SPORT KIPOCKET 20 L ALBASTRU KIPSTA – DECATHLON  126 

BIDON SPORT – DECATHLON  109 

GEANTĂ PLIABILĂ ÎNCĂLŢĂMINTE FITNESS – DECATHLON  109 



GULER SCHI REVERSE – DECATHLON  8 

CĂCIULĂ REVERSIBILĂ SKI – DECATHLON 8 

VOUCHER VALORIC DECIMAS – 30 RON 15 

VOUCHER VALORIC ECOCLEAN – 30 RON 20 

PROSOAPE DE FATA ENGLISH HOME 50 

PACHET BEAUTY GEROVITAL 54 

PLIMBARI GRATUITE CU ANIMALUTE - GYMBOLAND 30 

INTRARI GRATUITE - GYMBOLAND 30 

VOUCHER VALORIC H&M – 30 RON 30 

MENIU MCCHICKEN 100 

MENIU DUBLU CHEESEBURGER 100 

JOCURI NORIEL 50 

VOUCHER VALORIC PEPCO – 30 RON 50 

VOUCHER VALORIC RUSTIC – 30 RON 50 

VOUCHER VALORIC SENIOR TAILOR – 25 RON 10 

VOUCHER VALORIC SEPHORA – 30 RON 50 

VOUCHER VALORIC SMOKE MANIA – 30 RON 30 

VOUCHER 2 FELII TORT NEDELYA 30 

VOUCHER VALORIC MERCARI – 145 RON 60 

VOUCHER 1+1 STARBUCKS + PAHAR REUTILIZABIL 50 

BILETE LA FILM CINEMAX 150 

VOUCHER VR CINEMA 200 

VOUCHER 1 ORA DE JOCURI PLAYSTATION 150 

DAY PASS WORLDCLASS 1000 

VOUCHER 30 MINUTE JOCURI PING PONG 100 

TOTAL PREMII 3784 

În cazul în care câştigătorii nu colaborează cu Organizatorul în vederea primirii şi acceptării premiului, sau 

în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, Organizatorul poate să-l descalifice. 



(1) In scopul validarii premiului instant conform prevederilor paragrafului 2.1 de mai sus, participantul va 

trebui sa prezinte la Desk-ul colorat Veranda Mall, codul generat in maximum 30 minute, din ziua 

respectiva. Un participant poate castiga un singur premiu instant al Campaniei (in limita stocului disponibil, 

Campania se poate incheia daca Organizatorul nu hotaraste suplimentarea premiilor), codul putand fi folosit 

o singura data.  

 

 (2) Premiile instant se acorda aleatoriu, prin aplicatia de pe tableta.  

(3) Participantul este de acord, ca la solicitarea Organizatorului să comunice următoarele date cu caracter 

personal: nume, prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon la care poate fi contactat Participantul. 

(4) Revendicarea premiului se face doar prin prezentarea de către câstigător a codului generat si a actului 

de identitate sau a paşaportului, daca este cazul.  

 

Premiile oferite prin tragere la sorti vor fi urmatoarele: 

PREMIU NR. BUC 

CARTURESTI – CARTI PENTRU UN AN DE ZILE (2 CARTI/LUNA) 1 

CCC – PREMIU SURPRIZA 5 

NEDELYA – TORT 2 

GYMBOLAND – PETRECERE GRATUITA 1 

RUSTIC – VOUCHER “MANCARE PENTRU O LUNA” 1 

PLAYSTATION – INTRARE GRATUITA – 6 LUNI, DE 2 ORI PE SAPTAMANA (1 

ORA) 
1 

WORLDCLASS – ABONAMENT BRONZE 3 

VR CINEMA – INTRARE GRATUITA – 6 LUNI, DE 2 ORI PE SAPTAMANA (15 

MINUTE) 
1 

CINEMAX – 6 LUNI INTRARE GRATUITA LA CINEMA 2 

FIT BIT - BRATARI 5 

TOTAL PREMII 22 

 

Se va acorda prin extragerea random a 22 castigatori, urmate de 44 rezerve, după cum urmează:  
➢ Extragerea va avea loc in data de 30 Aprilie 2020, ora 19:00, online.  

 
(8) Premiile vor fi acordate prin tragerea la sorti filmata. La tragerea la sorti participa toate persoanele 

inscrise in perioada 24 Februarie – 30 Martie 2020 si care respecta prezentul regulament. Extragerea are 

loc in data de 04.05.2020 la ora 19:00 si va fi efectuata de catre un reprezentant al Organizatorului si in 

prezenta unui reprezentant Veranda Mall. 



(9) Potenţialii câştigători nu vor fi validati în următoarele condiţii: 

• Dacă potenţialii câştigători nu au îndeplinit toate condiţiile din prezentul regulament; 

• Dacă potenţialii câştigători nu pot sau nu vor să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a 

beneficia de premiul revendicat. 

 
(10) În cazul în care potenţialii câştigători nu pot fi validati, vor fi contactate cele 44 rezerve pe rand, in 

ordinea extragerii, insa daca nici acestea nu vor fi validate, premiul nu se va acorda, rămânând în posesia 

Organizatorului.  

 

(11) Organizatorul va contacta cu scopul validarii potentialilor castigatori extrasi in perioada 04 – 08 Mai 

2020, prin cate 3 apeluri pe zi la ore diferite. In cazul nevalidarii potentialilor castigatori, vor fi contactate 

pe rand, in ordinea extragerii si cele 44 rezerve, in perioada 11 – 15 Mai 2020. 

 

(12) Prin participarea la concurs, participanţii îşi asumă răspunderea că datele corespunzătoare formularului 

completat le aparţin în totalitate. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierea unor date 

incorecte sau a unor date care aparţin altor persoane. 

 

(13) Eventualele contestații vor fi luate în considerare pe perioada campaniei promoționale și timp de 7 

(șapte) zile după terminarea acesteia. Orice contestație făcută sau sosite după aceasta data nu vor fi luate în 

considerare. 

 

(14) Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul sa solicite 

prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. 

 

(15) Datele solicitate pe talon in vederea înscrierii la Campanie sunt următoarele:  

• Nume, prenume; 

• număr de telefon; 

• adresa de e-mail;  

• codul generat; 

• data; 

• semnatura. 

 

(16) Participantul este de acord, ca la solicitarea Organizatorului să comunice următoarele date cu caracter 

personal: nume, prenume, adresa de e-mail şi numărul de telefon la care poate fi contactat Participantul. 

(17) Revendicarea premiului se face doar prin prezentarea/trimiterea prin email de către câstigător a actului 

de identitate sau a paşaportului.  

(18) Premiile oferite prin tragere la sorti se vor ridica de la Infodesk Veranda Mall, de luni pana duminica 

in intervalul orar 10:00-22:00. Abonamentele World Class se ridica din sucursala World Class Veranda 

Mall. 

(19) Procedura de acordare in cazul rezervelor - in cazul in care nu este valid castigatorul initial fiecare 

rezerva va fi contactata de 3 ori, la ore diferite, in 3 zile diferite, in perioada 11 – 15 Mai 2020. 

6. TAXE ŞI IMPOZITE 

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de 

câştigători va fi reţinut, declarat şi virat către autorităţile fiscale de către Organizator, conform legislaţiei 

aplicabile în vigoare.  



(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu 

exceptia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii 

promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligati să il reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, 

conform legislaţiei în materie. Orice alte taxe şi impozite ce provin din predarea premiului către câştigător 

vor fi suportate de către participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita orice alte documente 

cerute de Autorităţile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligaţiilor de plată aferente impozitului pe 

premii. 

7. DREPTUL LA IMAGINE 

Acordarea premiului corespunzător Campaniei poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie 

constituie acordul participanţilor referitor la faptul că numele si orice alte informatii referitoare la campanie 

pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată 

aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanţilor către 

Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.  

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 (1)  Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi 

exprima acordul in privinta acestora. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod 

expres prin Regulament, participantii la Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor 

personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuarii deliberarii, validarii si atribuirii 

premiului, precum si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs 

constituie acordul potentialului castigator referitor la faptul ca numele acestuia va fi facut public de 

Organizator potrivit legislatiei in vigoare. 

(2)  Prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care 

ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie 

asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii 

datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participantilor de 

a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului 

printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa mentionata la pct 1.1. de mai sus. 

(3)  Participanţii pot alege să îşi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal 

şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor 

informaţii despre produsele comercializate de Organizator şi despre acţiuni viitoare desfăşurate de acesta. 

9. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI  

(1)  Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă 

majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a 

continua Campania. 

(2)  Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al 

instanţei competente sau altei autorităţi publice competente. 

(3)  În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către 

Participanţii la Campanie, după cum nu este ţinut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de 

despăgubire sau altele asemenea. 

10. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ 



 (1) Eventualele reclamaţii ale participantilor la campania promoţională se vor adresa Organizatorului şi 

vor fi soluţionate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor 

fi soluţionate de instanţa competentă de la sediul Organizatorului. 

(2) Legea aplicabilă este legea română.  

 

ORGANIZATOR:  

JUST BTL 

Administrator - CRISTINA CURTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament: 

PREMIU CANTITATE 
VALOARE 

unitara 
VALOARE totala 

PORTFARD BENVENUTI 30 
30 RON (TVA 

inclus) 

900RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC BENVENUTI – 30 RON  30 30 (TVA inclus) 
900 RON (TVA 

inclus) 



PRODUSE NOUA COLECTIE BIZZAR 50 50 (TVA inclus) 
2500 RON (TVA 

inclus) 

CABLU INCARCARE TELEFON LAND MOBILE 30 30 (TVA inclus) 
900 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC C&A – 30 RON 50 30 (TVA inclus) 
1500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC CARREFOUR – 30 RON 60 30 (TVA inclus) 
1800 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC CARTURESTI – 50 RON 10 50 (TVA inclus) 
500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC DECATHLON – 25 RON 60 25 (TVA inclus) 
1500 RON (TVA 

inclus) 

RUCSAC DRUMEȚIE ÎN NATURĂ NH100 10L – 

DECATHLON  
812 

11.9 (TVA 

inclus) 

9662.8 RON (TVA 

inclus) 

GEANTĂ SPORT KIPOCKET 20 L ALBASTRU 

KIPSTA – DECATHLON  
126 

19.9 (TVA 

inclus) 

2507.4 RON (TVA 

inclus) 

BIDON SPORT – DECATHLON  109 
9.9 (TVA 

inclus) 

1079.1 RON (TVA 

inclus) 

GEANTĂ PLIABILĂ ÎNCĂLŢĂMINTE FITNESS – 

DECATHLON  
109 

7.9 (TVA 

inclus) 

861.1 RON (TVA 

inclus) 

GULER SCHI REVERSE – DECATHLON  8 
15.9 (TVA 

inclus) 

127.2 RON (TVA 

inclus) 

CĂCIULĂ REVERSIBILĂ SKI – DECATHLON 8 
11.9 (TVA 

inclus) 

95.2 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC DECIMAS – 30 RON 15 30 (TVA inclus) 
450 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC ECOCLEAN – 30 RON 20 30 (TVA inclus) 
600 RON (TVA 

inclus) 

PROSOAPE DE FATA ENGLISH HOME 50 
17,99 (TVA 

inclus) 

899.5 RON (TVA 

inclus) 

PACHET BEAUTY GEROVITAL 54 50 (TVA inclus) 
2700 RON (TVA 

inclus) 

PLIMBARI GRATUITE CU ANIMALUTE - 

GYMBOLAND 
30 

20 RON (TVA 

inclus) 

600 RON (TVA 

inclus) 

INTRARI GRATUITE - GYMBOLAND 30 
35 RON (TVA 

inclus) 

1050 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC H&M – 30 RON 30 
30 RON (TVA 

inclus) 

900 RON (TVA 

inclus) 

MENIU MCCHICKEN 100 
16.2 RON 

(TVA inclus) 

1620 RON (TVA 

inclus) 

MENIU DUBLU CHEESEBURGER 100 
16.2 RON 

(TVA inclus) 

1620 RON (TVA 

inclus) 

JOCURI NORIEL 50 
20 RON (TVA 

inclus) 

1000 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC PEPCO – 30 RON 50 
30 RON (TVA 

inclus) 

1500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC RUSTIC – 30 RON 50 
30 RON (TVA 

inclus) 

1500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC SENIOR TAILOR – 25 RON 10 
25 RON (TVA 

inclus) 

250 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC SEPHORA – 30 RON 50 
30 RON (TVA 

inclus) 

1500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC SMOKE MANIA – 30 RON 30 
30 RON (TVA 

inclus) 

900 RON (TVA 

inclus) 



DAYPASS WORLDCLASS  1000 
80 RON (TVA 

inclus) 

80000 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VALORIC MERCARI – 145 RON 60 
145 RON (TVA 

inclus) 

8700 RON (TVA 

inclus) 

BILETE LA FILM CINEMAX 150 
27 RON (TVA 

inclus) 

4050 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER 2 FELII TORT NEDELYA 30 
17 RON (TVA 

inclus) 

510 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER 1+1 STARBUCKS + PAHAR 

REUTILIZABIL 
50 

30 RON (TVA 

inclus) 

1500 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER VR CINEMA 150 
 15 RON (TVA 

inclus) 

3000 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER 1 ORA DE JOCURI PLAYSTATION 150 
15 RON (TVA 

inclus) 

2250 RON (TVA 

inclus) 

VOUCHER 30 MINUTE JOCURI PING PONG 100 
10 RON (TVA 

inclus) 

1000 RON (TVA 

inclus) 

CARTURESTI – CARTI PENTRU UN AN DE ZILE (2 

CARTI/LUNA) 
1 

1000 RON 

(TVA inclus) 

1000 RON (TVA 

inclus) 

CCC – PREMIU SURPRIZA 5 
300 (TVA 

inclus) 

1500 RON (TVA 

inclus) 

NEDELYA – TORT 2 
300 (TVA 

inclus) 

600 RON (TVA 

inclus) 

GYMBOLAND – PETRECERE GRATUITA 1 
1200 RON 

(TVA inclus) 

1200 RON (TVA 

inclus) 

PLAYSTATION – INTRARE GRATUITA – 6 LUNI, 

DE 2 ORI PE SAPTAMANA (1 ORA) 
1 

720 RON (TVA 

inclus) 

720 RON (TVA 

inclus) 

RUSTIC – VOUCHER “MANCARE PENTRU O 

LUNA” 
1 

250 (TVA 

inclus) 

250 RON (TVA 

inclus) 

VR CINEMA – INTRARE GRATUITA – 6 LUNI, DE 2 

ORI PE SAPTAMANA (15 MINUTE) 
1 

720 RON (TVA 

inclus) 

720 RON (TVA 

inclus) 

WORLDCLASS – ABONAMENT BRONZE 3 
2,649.6  RON 

(TVA inclus) 

 7948.8 RON (TVA 

inclus) 

CINEMAX – 6 LUNI INTRARE GRATUITA LA 

CINEMA 
2 

648 RON (TVA 

inclus) 

1296 RON (TVA 

inclus) 

FIT BIT - BRATARI 5 
500 RON (TVA 

inclus) 

2500 RON (TVA 

inclus) 

TOTAL 3806 
9378.19 RON 

(TVA inclus) 

160717.1 RON 

(TVA inclus) 

 

 

 

 

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de RON 160.717,1 (TVA inclus). 

Incheiat astazi: 21.02.2020. 

 

ORGANIZATOR:  



JUST BTL 

Administrator – CRISTINA CURTEAN 


