
 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL Nr.1 la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Comanzi sambata sau duminica, 

luni ai livrare gratuita”  

 
 

Organizatorul Campaniei “Comanzi sambata sau duminica, luni ai livrare gratuita”  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 “Comanzi sambata sau duminica, luni ai livrare gratuita” modifica 

regulamentul initial si anume: Art. 2 si Art. 5, care vor avea urmatorul continut: 

 

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

Campania se desfasoara in perioada 30.04.2022 - 30.06.2022 prin intermediul platformei Tazz, in 

localitatile Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta, Targu-Mures, Arad, 

Oradea, Deva, Galati, Braila, Drobeta-Turnu Severin, Ramnicu Valcea, Bacau, Botosani, Baia 

Mare, Targu Jiu, Craiova, Suceava, Ploiesti, Pitesti, Roman, Slatina, Resita si Buzau.  

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI 

Clientii care plaseaza cel putin o comanda de minim 30 de Lei (nu sunt incluse in calcul taxele 

aditionale precum: taxa pentru ambalaj, taxa de transport, taxa de vreme rea, taxa pentru distanta 

suplimentara si taxa pentru comenzi sub 29.90 Lei) pe site-ul www.tazz.ro sau in aplicatia Tazz, in 

zilele de sambata sau duminica, in perioada 30.04.2022 - 30.06.2022, beneficiaza de un voucher 

cu livrare gratuita in urmatoarea zi de luni, pe toata durata zilei.  

Particularitati voucher:  
• Voucherul poate fi aplicat in momentul plasarii unei comenzi, atat pentru platile cu cardul cat si 

pentru platile cu cash, la orice restaurant, din aplicatia sau de pe website-ul tazz by eMAG, din 

orasele: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi, Constanta, Targu-Mures, Arad, Oradea, 

Deva, Galati, Braila, Drobeta-Turnu Severin, Ramnicu Valcea, Bacau, Botosani, Baia Mare, Targu 

Jiu, Craiova, Suceava, Ploiesti, Pitesti si Buzau. 

• Voucherul are utilizari nelimitate per cont, pe tot parcursul zilei de luni, daca s-a respectat 

mecanismul prezentei campanii. 

Caracteristici voucher:  

• Serie cod unica.  

• Voucherul nu este transmisibil.  

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

Organizatorului.  

• In cazul in care comanda e anulata, codul voucher ramane activ pe toata durata zilei de luni, 

indiferent de cate comenzi s-au plasat / anulat. 



 

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

by tazz by eMAG, cu o adresa de email valida, urmand instructiunile de mai jos.  

Instructiuni de utilizare voucher Tazz – livrare gratuita:  

• Acceseaza aplicatia tazz by eMAG  sau intra pe website www.tazz.ro 

• Autentifica-te sau inregistreaza-te in aplicatie cu datele tale. 

• Alege partenerul din categoria Restaurante. 

• Adauga produsul in cosul de cumparaturi 

• Click pe sectiunea "Mergi la cos".  

• Alege voucherul 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”.  

 
 

Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte integrantă din 

acesta, fiind încheiat astăzi, 7.06.2022. 

 
 

HCL ONLINE ADVERTISING SRL 

http://www.tazz.ro/
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