
De 70 lei te-ndulceşti 

10 lei cadou primeşti 
 

În luna decembrie, cumpărând prăjituri de 70 de lei din Cofetăriile Dulce, 

primeşti cadou un voucher în valoare de 10 lei, valabil în perioada ianuarie - martie 2012. 

Promoţie valabilă  în limita stocului de vouchere disponibil. 

Promoţia are loc între 09.12.2011 - 31.12.2011 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI 

 

Secţiunea 1. ORGANIZATOR 
S.C. ARTA CULINARĂ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21A, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 
J12/51/1991, având cod unic de înregistrare RO 199060, cont bancar RO39 BTRL 0130 1202 9211 48XX deschis la 
Banca Transilvania, Cluj-Napoca, reprezentată de Mihai Cadiş, în calitate de Director General. 
Participanţii la promoţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit 
celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi 
făcut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul 
pe parcursul desfăşurării Promoţiei, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor 
şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin afişe în locaţiile 
celor patru cofetării unde are loc promoţia, iar publicul prin intermediul paginii de web (www.dulcecofetarie.ro) pe 
care este publicat prezentul regulament. 

  
Secţiunea 2. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Promoţia este organizată şi se desfăşoară în Cluj-Napoca, în Cofetăriile Dulce, deţinute de Arta Culinară S.A., 
respectiv în locaţiile de pe Str. Louis Pasteur nr. 75,  Calea Floreşti nr. 79, Aleea Peana nr. 18 şi str. Fabricii nr. 4. 
La acestă promoţie pot participa toate persoanele fizice, cu vârsta de peste 14 ani, mai puţin angajaţii societăţii S.C. 
Arta Culinară S.A. şi ai societăţilor implicate în desfăşurarea promoţiei (agenţii de publicitate, furnizori de servicii 
necesare desfăşurării promoţiei, etc.), precum şi rudele lor de gradul I. Nu pot participa la promoţie nici deţinătorii 
de carduri de reducere WBC sau alte tipuri de carduri de reducere valabile în cofetăriile DULCE. 

 
Secţiunea 3. DURATA PROMOŢIEI 
Promoţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, între 09 decembrie 2011 şi 
31 decembrie 2011. 
Voucherele prevăzute în prezentul Regulament Oficial trebuie să fie ridicate în momentul achiziţionării produselor şi 
vor putea fi utilizate în perioada 01 ianuarie 2012 – 30 martie 2012.  

 
Secţiunea 4. MECANISMUL PROMOŢIEI 
Pentru a participa la promoţie, participanţii trebuie să cumpere produse Dulce de cofetărie-patiserie de minim 70 lei 
TVA inclus de la una din Cofetăriile Dulce, deţinute de Arta Culinară S.A., să ridice voucherul în momentul achitării 
produselor şi să-l utilizeze în perioada menţionată pe acesta (01 ianuarie 2012 – 30 martie 2012). Voucherele se vor 
acorda pentru fiecare cumpărare de produse de cofetărie-patiserie Dulce în valoare de 70 de lei. 
Voucherele au o valoare de 10 lei TVA inclus şi vor fi acordate numai la cumpărarea produselor de cofetărie-patiserie 
produse de Laboratorul Dulce deţinut de Arta Culinară S.A. În cadrul promoţiei vor fi disponibile 500 de vouchere. 
Pentru a fi luată în considerare reducerea înscrisă în voucher în momentul utilizării acestuia, participanţii la Promoţie 
trebuie să prezinte şi să predea vânzătorului voucherul şi bonul fiscal primit odată cu voucherul, să  îndeplinească 
toate condiţiile de participare menţionate in Secţiunile 2 şi 3 al prezentului regulament şi să respecte mecanismul 
promoţiei. Vouchere nu se preschimbă în bani, nu se oferă rest în urma utilizării acestora şi pot fi utilizate doar 
pentru cumpărături în Cofetăriile Dulce.  
 
 

 



Secţiunea 5. ACORDAREA DE VOUCHERE  
Clienţii Dulce care vor îndeplinii condiţiile de participare la promoţie vor trebui să comunice numărul şi data bonului 
fiscal vânzătorului pentru a putea intra în posesia voucherului. Pe vouchere vor fi înscrise următoarele : faţă – 
valoare voucher, logo Dulce, perioada de valabilitate, seria formată din patru cifre, site Dulce ; verso – seria formată 
din patru cifre, ştampila S.C ARTA CULINARA S.A., semnătura. 

 
Secţiunea 6. INFORMAREA PUBLICULUI  
Regulamentul Promoţiei este disponibil spre consultare, în mod gratuit, în cele patru Cofetării Dulce unde se 
desfăşoară acţiunea, la adresa web www.dulcecofetarie.ro, dar şi prin solicitare pe/la adresa Organizatorului. 
Participarea la această Promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament. 

 
Secţiunea 7. ÎNTRERUPEREA PROMOŢIEI 
Promoţia va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca 
acesta să anunţe publicul prin afişe în cele patru Cofetării Dulce unde se desfăşoară acţiunea şi prin intermediul 
secţiunii de noutăţi de pe www.dulcecofetarie.ro. 

 
Secţiunea 8. LITIGII 
În cazul unor litigii apărute între S.C. ARTA CULINARA S.A. şi participanţii la Promoţie, acestea vor fi soluţionate pe 
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul 
spre soluţionare instanţelor competente române, de la sediul Organizatorului. 
 
 

 

 

http://www.dulcecofetarie.ro/

