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ACT ADIȚIONAL NR.1 la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Genius Bank Friday” 

 
 

Organizatorul Campaniei “Genius Bank Friday” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în 

România, Str. Proclamația de la Timișoara, Nr.5, Corp.B, Mansarda, Timișoara, județul Timiș, 

înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod 

de înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare Tazz, 

 

Organizatorul campaniei “Genius Bank Friday” modifica regulamentul initial si anume: Art. 5, 

care va avea urmatorul continut: 

 

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI  

Utilizatorii care au subscriptia Genius activa, in perioada campaniei mentionata la Art.2, au 

posibilitatea de a achizitiona pana la doua vouchere per cont cu 50% reducere, in vederea utilizarii 

lor pentru comenzi plasate pe platforma Tazz, la partenerii Genius (marcati Genius). Voucherul 

este valabil pana la data 31.01.2023. 

 

Utilizatorii eligibili (adica utilizatori cu subscriptia Genius activa) vor putea achizitiona 

voucherul/ele din sectiunea “Food & More” disponibila pe platforma Tazz, in perioada 

campaniei, in limita stocului disponibil si anume 2000 de vouchere. 
 

Particularitati voucher: 

• Se achizitioneaza per cont pana la 2 vouchere, cu 50% reducere, in valoare nominala de 100 

Lei per voucher. 

• Voucherul/e se va(vor) primi pe adresa de email aferenta contului de pe care s-a achizitionat 

si va contine pana la 2 coduri unice; 

• Voucherul poate fi aplicat in momentul plasarii unei comenzi, avand ca modalitate de plata 

selectata, plata cu cardul, la orice partener Genius (marcat Genius), din aplicatia sau de pe 

website-ul Tazz, din orasele : Timisoara, Cluj Napoca, Bucuresti, Iasi, Arad, Brasov, 

Oradea, Sibiu, Deva, Alba Iulia, Baia Mare, Ploiesti, Craiova, Braila, Botosani, Pitesti, 

Targu Mures, Constanta, Suceava, Galati, Ramnicu Valcea, Bacau, Zalau, Drobeta-Turnu 

Severin, Targu Jiu, Focsani si Targoviste.  

• Voucherele au un numar de 4 utilizari fixe, in valoarea de 25 de lei per fiecare utilizare si 

se consuma din valoarea totala, cate 25 de lei per comanda. 

• Voucherul poate fi achizitionat in limitata stocului disponibil, campania avand 2000 de 

vouchere disponibile.  

 

Caracteristici voucher: 

• Serie cod unica. 

• Voucherul nu este transmisibil. 

• Discountul voucherului nu se aplica taxelor aditionale precum: taxa pentru ambalaj, taxa 
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de transport, taxa de vreme rea, taxa pentru distanta suplimentara. 

• Aceasta oferta nu se cumuleaza cu nici o alta oferta existenta in aplicatia sau pe website-ul 

Organizatorului. 

• Valabilitate voucher: 31.01.2023. 

• Voucherul se aplica pentru comenzile de minimum 30 de lei. 

• In cazul in care comanda e anulata, valoare utilizata din voucher devine indisponibila in 

aplicatia sau pe website-ul Tazz. 

• Pentru utilizarea voucherului este necesara autentificarea in aplicatia sau pe website-ul 

Tazz, cu o adresa de email valida, urmand instructiunile de mai jos. 

 

Instructiuni de utilizare voucher Tazz: 

• Descarca aplicatia tazz  din App Store, Google Play sau AppGallery sau intra pe 

website www.tazz.ro; 

•  Autentifica-te sau inregistreaza-te in aplicatie cu datele tale utilizand modalitatea 

« continua cu  eMAG »; 

• Alege partenerul Genius; 

• Adauga produsul in cosul de cumparaturi. 

• Click pe sectiunea "Mergi la cos". 

• Alege codul “Voucher Genius Friday”, in momentul plasarii comenzii, din campul dedicat - 

sectiunea "Voucher sau card cadou" > "Adauga voucher". 

• Dupa aplicarea codului, plaseaza comanda trecand la sectiunea "Finalizeaza comanda". 

• Asigura-te ca adresa de livrare este corecta, alege modalitatea de plata si finalizeaza 

comanda prin apasarea butonului “Trimite comanda”. 

• In cazul in care se doreste anularea comenzii, voucherul o sa fie retras din contul de 

utilizator din aplicatia sau website-ul Tazz. 

Dreptul de retragere : 

• Utilizatorul are dreptul sa se retraga din Contract in termen de 14 zile calendaristice 

calculate de la finalizarea comenzii, fara invocarea niciunui motiv. 

• Solicitarea de rambursare se va face in scris pe adresa de email: support@tazz.ro sau prin 

intermediul chat-ului daca exista o comanda activa in ultimele 24h, cu mentiunea ca 

Voucherul sa nu fie utilizat. 
 

Articolul. 2. Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate. 

 

Articolul. 3. Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte 

integrantă din acesta, fiind încheiat astăzi, 28.12.2022. 

 
 

 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL 

http://www.tazz.ro/
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