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ACT ADITIONAL NR. 1 DIN 20.12.2022 

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI  

„Voucher bun venit” 

 

(1) Organizatorul campaniei “Voucher bun venit” este HCL Online Advertising SRL, cu sediul în 

România, Str. Proclamația de la Timișoara, nr.5, Corp.B, Mansarda, Loc. 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, 

 

In temeiul Art. 6 al Regulamentului Oficial („Regulamentul”), Organizatorul modifica 

Regulamentul initial dupa cum urmeaza: 

 

Art.1 Se modifica Art. 4 MECANISMUL CAMPANIEI SI PREMIILE CAMPANIEI si va 

avea urmatorul continut: 

(1) Pentru inscrierea valabila la aceasta Campanie este necesar ca participantii sa aiba drept de 

participare potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;  

(2) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Campaniei mentionata la Art. 2 de mai sus;  

(3)  Clientii care au un cont nou si care plaseaza prima comanda in intervalul cuprins intre ziua a 

15 a si ziua a 29 a de la data crearii contului, in valoare de minim 50 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 platforma Tazz, vor beneficia de  

un voucher.  

Acest voucher este disponibil si poate fi utilizat in sectiunea „Voucher sau un card cadou?” din 

pasul de finalizare comanda, este valabil 14 zile din momentul primirii si nu poate fi cumulat cu 

alte coduri de reducere, alte vouchere sau cu beneficiul de livrare gratuita oferit utilizatorilor noi 

in prima luna de utilizare a platformei Tazz in Campania “Livrare gratuita prima luna”. Voucherul 

poate fi utilizat o singura data pe un cont (la o comanda finalizata), are o valoare de 20 de lei pentru 

Utilizatorii Genius si 15 lei pentru Utilizatorii non-Genius si va putea fi utilizat pentru comenzile 

la partenerii disponibili in platforma Tazz, astfel: 

a) Utilizatorii Genius pot aplica Voucherul de 20 lei in momentul plasarii unei comenzi la orice 

Partener Genius (marcat Genius) disponibil in aplicatia sau de pe website-ul Tazz, atat 

pentru comenzile care au ca modalitate de plata selectata, plata cu cardul, cat si pentru cele 

care au ca modalitate de plata selectata, plata cu numerar. 

b) Utilizatorii non-Genius pot aplica Voucherul de 15 lei in momentul plasarii unei comenzi la 

orice restaurant disponibil in aplicatia sau de pe website-ul Tazz, atat pentru comenzile care 

au ca modalitate de plata selectata, plata cu cardul, cat si pentru cele care au ca modalitate de 

plata selectata, plata cu numerar. 

(4) Caracteristicile voucherului sunt:  

1. Serie cod unica. 

2. Voucherul nu este transmisibil. 

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

4. In cazul in care comanda e anulata, voucherul devine inactiv in aplicatia sau pe website-ul 

Tazz. 

5. Pentru utilizarea voucherului este necesara autentificarea in aplicatia sau pe website-ul Tazz 

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

(5) Instructiuni de utilizare voucher Tazz: 

1. Descarca aplicatia tazz din App Store sau Google Play sau intra pe website www.tazz.ro; 

2. Autentifica-te sau inregistreaza-te in aplicatie cu datele tale ; 

3. Alege partenerul din categoria Restaurante ; 

4. Adauga produsul in cosul de cumparaturi ; 

5. Click pe sectiunea "Mergi la cos" ; 

6. Alege codul “Voucher bun venit”, in momentul plasarii comenzii, din campul dedicat - 

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

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

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

9. comanda prin apasarea butonului “Trimite comanda” ; 

In cazul in care doriti sa anulati comanda, voucherul o sa fie retras din contul de utilizator din 

aplicatia sau website-ul Tazz. 

(6) Dreptul de retragere. Utilizatorul are dreptul sa se retraga din comanda 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 pe chatul din Platforma, cu 

mentiunea ca Voucherul primit in urma comenzii ce face obiectul rambursarii sa nu fi fost utilizat. 

(7) Castigatorii voucherelor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi 

contravaloarea in bani a voucherelor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite 

schimbarea parametrilor/ caracteristicilor voucherelor. 

 

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate. 

 

Art. 3 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. 4  Anexele sau Actele Adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta. 
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