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ACT ADITIONAL NR. 1/23.09.2022 

LA REGULAMENTUL Campaniei Free Delivery  

 

 

 

(1) Organizatorul Campaniei promotionale „free delivery “ (denumita in cele ce urmeaza 

"Campania") este SOCIAL EVENT PLANNER SRL cu sediul in str. Chiristigiilor nr. 4, bl. P36C, 

sc. A, ap.25, sector 2, Bucuresti - Romania inregistrata la Registrul Comertului cu nr. 

J40/14349/2013 avand codul unic de 32495285 (denumita in cele ce urmeaza “LUVV”). 

 

(2) Campania promotionala se desfasoara cu sprijinul HCL ONLINE ADVERTISING S.R.L. 

persoană juridică romană, cu sediul in Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5, Corp.B, 

Mansarda, Jud. Timis C.I.F.: RO 32487169, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

București sub nr. J35/2856/2013, (denumită în continuare „tazz”). 

 

In temeiul Art.1(5) al Regulamentului Oficial („Regulamentul”), Organizatorul modifica 

Regulamentul initial dupa cum urmeaza: 

 

Art.1 Se modifica Art.2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE, avand 

urmatorul continut: 

 

(1) Campania se va desfasura exclusiv prin intermediul platformei tazz, incepand cu data de 

01.09.2022, ora 09:00 si se va incheia in data de 31.10.2022 ora 17:00 sau la momentul epuizarii 

stocului de produse acordate in baza acestei Campanii.  

Aceasta Campanie este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament Oficial, in locatiile participante mentionate in Anexa 1. 

 

Art.2 Se modifica Art. 4 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI, avand 

urmatorul continut:  

 

1) In perioada desfasurarii Campaniei mentionata mai sus (free delivery), Participantii pot 

beneficia de unul dintre produsele participante in Campanie respectand urmatorul mecanism de 

desfasurare:  

 

• Campania va fi disponibila prin platforma online a aplicatiei tazz si va fi compusa din:  

➢ Livrare gratuita pentru toate comenzile plasate la partenerul LUVV disponibil pe 

Platforma Tazz, in limita stocului disponibil, respectiv 50 de comenzi plasate si finalizate, 

in perioada campaniei mentionata la Art.2 din prezentul act aditional; 

➢ Voucher cu reducere 10%, in limita stocului disponibil, respectiv 50 de vouchere, pentru 

prima comanda plasata si finalizata de pe cont, la partenerul LUVV, in perioada campaniei; 
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(2) LUVV va face reconcilierea cu fiecare locatie, saptamanal sau lunar, in baza unor rapoarte 

emise de fiecare locatie si continand situatia numarului de produse speciale achizitionate/acordare 

de locatie de la LUVV conform celor de mai sus in perioada de valabilitate a produselor si in 

functie de modalitatea de decontare a acestor sume conform intelegerii dintre LUVV si locatie. 

 

*Se acorda Livrare Gratuita pentru produsele LUVV, pentru toate comenzile plasate si finalizate, 

in limita stocului disponibil, respectiv 50 de comenzi. 

**In perioada 01.09.2022 – 31.10.2022 Utilizatorii pot beneficia de un voucher cu o reducere de 

10%,daca plaseaza si finalizeaza prima comanda de pe cont, la partenerul LUVV, din aplicatia 

tazz. 

Particulatitati voucher: 

- Voucherul se va regasi in urma plasarii si finalizarii comenzii, daca sunt respectate conditiile 

prezentului regulament, in sectiunea „ voucherele mele”; 

- Voucherul va putea fi utilizat doar la plasarea si finalizarea comenzilor la partenerul LUVV 

disponibil in Platforma tazz; 

- Voucherul are o singura utilizare; 

- Valabilitatea voucherului este din 01.09.2022 pana in 31.10.2022; 

 

Art.3 Se modifica Art.6 PRODUSELE SI ACORDAREA LOR si va avea urmatorul 

continut:  

(1) In cadrul acestei Campanii se vor acorda: 

 

Produse Numar produse 
Val premiu cu 

TVA (lei) 
Valoare totala premii 

(lei) cu TVA 

Livrare gratuita produse LUVV 50 9,99 499.5 

Voucher 10 % 50 7,4 370 

 

 

Valoarea totala a premiilor oferite in Campanie este de 869.5 cu TVA inclus. 

 

(2) Toate produsele sunt atribuite conform cu mecanismul descris la art. 4 si vor fi predate numai 

Participantilor validati conform Art. 5 si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat primirea de produse 

necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe 

baza dovezilor existente. 

(4) Participantii in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a 

serviciilor oferite in baza Campaniei sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 

schimbarea parametrilor/ caracteristicilor produselor. 

(5) Dupa data incheierii Campaniei, data determinata in conformitate cu art. 2, produsele 

participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul 

nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio 

circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii 

Campaniei promotionale. 
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Art.4 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate. 

Art.5 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără 

obiecţii a Regulamentului, a actelor adiţionale şi a anexelor aferente Regulamentului de către toţi 

participanţii la Campania promoţională. 

Art.6  Anexele sau Actele Adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta. 

 

 

TAZZ                    LUVV 

HCL Online Advertising S.R.L.    SOCIAL EVENT PLANNER SRL 

Administrator                          Administrator 

Alin Serban                                 MONICA MUNTEANU DUCARROZ 


