REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
“20 DE ANI DELICIOȘI”- Etichetă răzuibilă

Art. 1. Organizatorul

Organizatorii campaniei promoționale “20 DE ANI DELICIOȘI-Etichetă răzuibilă“, denumită în ceea ce

urmează „Campania” sunt:

- S.C. Romanian Franchise Systems S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București, Nr. Reg. Com.
J40/9190/1993, CUI – RO3774405;

- S.C. Jerry’s Pizza Nord S.R.L., Str. Scoarței nr 11, sector 5, București, Nr. Reg. Com. J40/1926/2002,
CUI RO14509340 ;

- S.C. Jerry’s Pizza Est S.R.L., str. Scoarței nr 11, sector 5, București, Nr. Reg. Com. J40/4622/1998, CUI
RO10556918, prin intermediul tuturor unităților lanțului Jerry’s Pizza, denumite în ceea ce urmează

“Organizatorul”.

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al

Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.

1.3. Pentru informarea participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe

site-ul www.jerryspizza.ro/regulament.pdf . Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, completa și

/ sau schimba prevederi ale Regulamentului pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a

anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe site-ul www.jerryzpizza.ro cu cel puțin 2 zile
lucrătoare înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni

aplicabilă.

1.4 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin grija Organizatorului. Anexele sau actele
adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.
Art.2. Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania va începe la data de 15 iulie 2017 și se va incheia în data de 15 septembrie 2017 sau în

momentul în care stocul de premii alocat acestei Campanii se va epuiza, oricare din aceste momente

intervine mai întâi.

2.2. Campania este organizată și se desfășoară doar în orașele în care există magazine Jerry’s Pizza,

respectiv în București, Ploiești, Brașov, Constanța, Pitești.
Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa în această Campanie doar persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani și care,

cunoscând prezentul Regulament, doresc să participe la Campanie.

3.2. Nu au dreptul de participare la această Campanie angajații Organizatorului.

3.3. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își
exprimă acordul în privința termenilor și condițiilor acestuia.

3.4. Înmânarea premiilor poate fi un eveniment publicitar cu caracter public. Participarea la Campanie

presupune acceptul expres și liber exprimat al câștigătorilor referitor la faptul că, în baza acordului lor

scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea în care domiciliază și materialele foto, audio și video

înregistrate de Organizator, pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea

cu marca Jerry’s Pizza®, însă doar în legatură cu prezenta Campanie și fără a leza imaginea ori
drepturile acestor persoane. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără

niciun fel de plată suplimentară pentru cedenți.
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Art. 4. Produse participante

4.1. La această Campanie participă produsele din meniul Jerry’s Pizza.

4.2. Produs participant la Campanie îl reprezintă dimensiunile de pizza de 25cm, 30cm, 40cm din
meniul Jerry’s Pizza, distinct stabilite ca atare prin natura ambalajului utilizat, respectiv cutiile de pizza.

Imagini la art. 12.

Art. 5. Mecanica promoțională

5.1. Consumatorii care achiziționează produse participante din magazine sau livrate de către

magazinele Jerry’s Pizza, primesc - în limita stocului alocat pe magazin – o etichetă promoțională
atașată ambalajului de produs (Imagine etichetă promoțională Art. 13) care prezintă o zonă răzuibilă ce

aduce posibilitatea câștigării unui premiu de Campanie constând în urmatoarele: 1 (o) cană

inscripționată Jerry’s Pizza® sau 1 (o) sacoșă de pânză Jerry’s Pizza® sau 1 (un) tricou Jerry’s Pizza® sau

produse din meniul Jerry’s Pizza constând în 1(o) pizza 30 cm cu 3 topping-uri sau 1 (o) porție de paste
sau 1 (un) Pizzert sau 2 (două) sosuri.

5.2. Consumatorii care au primit, în urma unei comenzi, produse participante la promoție, care au

atașate o etichetă promoțională, iar în urma răzuirii acesteia au găsit unul dintre următoarele mesaje de

informare: „1 Cană” , „1 Sacoșă de pânză”, „1 Tricou” , „1 Pizza 30cm cu 3 topping-uri” , „1 Porție de

paste”, „1 Pizzert” sau „2 Sosuri” vor primi - în limita stocului alocat pe magazine – produsul

corespunzător mesajului găsit, fie direct din magazin fie la o comandă cu livrare, cu condiția să
menționeze acest lucru la momentul efectuării comenzii.

5.3. Pentru a participa la Campanie consumatorului nu i se va percepe niciun fel de taxă de participare

și nu există un alt cost decât cel al achiziției uzuale a produselor participante, iar pentru a intra în

posesia premiului, câștigătorul nu va efectua nicio plată suplimentară indiferent de titlul acesteia (ex.

impozite, taxe, cheltuieli) și nu va suporta alte costuri suplimentare.
Art. 6. Premiile

6.1. Premiile Campaniei se vor acorda în limita stocului disponibil. În Campanie se vor acorda un număr

determinat de 5 000 de premii inscripționate Jerry’s Pizza® și 10 000 de premii constând în produse din

meniul Jerry’s Pizza, cu o valoare comercială totală de 124.922RON (fără TVA)

Nr.
Premii

Denumire premiu

2000
1000
2000
1000
1000
1000
7000

1 Cană
1 Tricou
1 Sacoșă de pânză
1 Pizza 30cm cu 3 topp*
1 porție Paste**
1 Pizzert
2 Sosuri

Numar
bucati
2000
1000
2000
1000
1000
1000
7000

Pret RON / buc (fara TVA)

Valoare totala RON (fara
TVA)

7,82
9,55
5,60
24,54
19,72
8,94
5,05

15.640
9.550
11.200
24.541
19.725
8.945
35.321

Notă:

* cele 3 toppinguri luate în considerare nu fac parte din categoria gourmet. În cazul în care câștigătorul va selecta
toppinguri din această categorie, va trebui să achite diferența. În plus, în cazul în care câștigătorul dorește să
adauge toppinguri suplimentare, în afara celor 3 incluse în premiu, va trebui să achite diferența de preț
corespunzătoare.
**Porția de Paste nu include gratinare
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6.2. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi

contravaloarea în bani a premiilor sau de schimbare a acestora cu alte bunuri/ produse și nici să solicite

schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

6.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei, nu mai sunt

datorate de către Organizator.

Art. 7. Acordarea premiilor și înștiințarea câștigătorilor

7.1 Premiile se acordă pe loc în locațiile Jerry’s Pizza sau se livrează câștigătorilor, împreună cu o

comandă minimă, doar dacă, în momentul efectuării comenzii, clientul a menționat că deține un talon

câștigător și că dorește să revendice premiul. Premiile se acordă doar în schimbul etichetei cu mesajul
care indică premiul câștigat. Acordarea se face în limita stocului existent la magazinul de la care se face

revendicarea. În situația în care stocul de premii al magazinului urmează a fi realimentat curând, acest

lucru se va comunica câștigătorului pentru ca acesta să poată revendica premiul la o dată ulterioară.
Condițiile referitoare la comanda minimă, sunt detaliate pe site-ul www.jerryspizza.ro.
Art. 8. Linia telefonică

8.1. Pe perioada de desfășurare a Campaniei, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0373 30 30
30 (linie cu tarif normal) pentru a afla mai multe informații în legatura cu Campania (condiții de
participare la Campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.), precum și pentru sugestii sau
eventuale plângeri.

8.2. Programul de funcționare a liniei telefonice este, pe perioada Campaniei, zilnic de luni până
duminică, între orele 09.00 – 02.00. De asemenea, orice mesaj se poate comunica și pe mail la adresa
client@jerryspizza.ro
Art. 9 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor soluționa pe

cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
Art. 10 Forță majoră

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din

motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și

îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului

și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor

sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă

invocă forță majoră este obligat să comunice Participanților la Campanie, existența acesteia, în termen

de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
Art. 11. Responsabilitate

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a Campaniei,

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a mărcii Jerry’s Pizza® sau
a Organizatorului.
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Art 12. Imagini Produse Participante

Art. 13 Imagine Eticheta Promoțională

Art. 14 Imagini premii incripționate

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare

Imaginile premiilor constând în produse din meniul Jerry s Pizza, se regăsesc pe site-ul www.jerryspizza.ro
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