
Act adițional nr. 1 la 

Regulamentul campaniei promoționale „Reduceri pentru angajați " 

 

Organizatorul campaniei promoționale „Reduceri pentru angajați " este Kaufland România Societate 

în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, 

înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, 

CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, „Kaufland” și/sau „Organizator”), 

număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, 

Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și 

sâmbăta de la 08:00 la 17:00). 

 

A decis modificarea Regulamentului campaniei promoționale „Reduceri pentru angajați " , 

pentru inscrierile aferente etapelor 3 și 4 astfel: 

 

Art.1. Se modifică paragrafele 2, 3 si 4 din art. 4.3., după cum urmează: 

Valoarea  reducerii este reprezentată de 20% din totalul cumpărăturilor pe care angajatul înscris le 

efectuează într-o lună calendaristică cu scanarea Kaufland Card la casa de marcat.  

Valoarea maximă a reducerii acordate este de 200 lei, TVA inclus.  

Valabilitatea reducerii este de 60 de zile de la momentul alocării sale, se folosește prin activarea ei în 

aplicație și scanarea Kaufland Card la casa de marcat la un bon fiscal de valoare cu 1 leu mai mare 

decât suma reprezentată de cei 20% din totalul cumpărăturilor efectuate de angajat în luna 

precedentă.  

 

Art.2. Se modifică art.5., după cum urmează: 

 
În cadrul acestei campanii se acordă următoarele reduceri:  
 

 

Nr crt. 

Premiul acordat și descrierea acestuia Număr 

premii/

lună 

calenda

ristică 

Valoare 

premiilor 

(în lei, TVA 

inclusă) 

1 

Vouchere de reducere la coșul de cumpărături, alocate în 

contul Kaufland Card al angajatului, în valoare maximă de 

200 lei, TVA inclus, valabile 60 de zile după activarea în 

aplicație sau pe pentrumine.kaufland.ro și utilizabile o 

singură dată. 

La valoarea totală a coșului de cumpărături pentru 

aplicarea promoției nu vor fi incluse produsele din tutun, 

~16.000 
maxim 

3,200,000 



produsele conexe, dispozitivele și accesorii de utilizare, 

reîncărcare sau încălzire a acestora, formule de lapte <1 

an și hrană pentru bebeluși până la 6 luni. 

 

 

Valoarea totală a premiilor este de maxim 3,200,000 lei, TVA inclus. 

Art.3. Se modifică paragraful 1 din art.6., după cum urmează: 

Reducerile de 20% alocate prin Kaufland Card se alocă până pe data de 15 a lunii următoare, pentru 

cumpărăturile efectuate în luna anterioară. Valoarea și valabilitatea reducerilor, precum și mecanismul 

detaliat al acestora vor fi înscrise în cadrul descrierii din aplicație. 

Art.4. Celelalte prevederi  ale Regulamentului Oficial al campaniei promoționale „Reduceri pentru 

angajați "rămân neschimbate. 

Prezentul act aditional a fost semnat astazi, 01.09.2022. 

 

 

 


