
  Act aditional nr. 1 la 
 

" Acum oricine poate găti ca Chef FOA!” 
 

Kaufland Romania SCS, cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 120 - 144, sector 2, 
020284, Bucuresti, inmatriculata la Registru Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub 
numarul J40 /17052 / 2003, CUI RO 15991149, (denumita in continuare “Kaufland”) numar 
de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit in retelele Orange, Vodafone, 

Cosmote si Romtelecom), organizatorul campaniei "Acum oricine poate g ăti ca 
Chef FOA!”  

A decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei "Acum oricine poate 
găti ca Chef FOA !"  , dupa cum urmeaza: 
 

Art.1 Se modifica art. 3 din regulament “Perioada de desfasurare a Campaniei” 
dupa cum urmeaza: 

Campania promoţională "Acum oricine poate găti ca Chef FOA " începe la 
data de 25 aprilie 2018 şi se va încheia la data de 19 iunie 2018, urmat ă de o perioad ă 
de 14 zile (până la data de 03 iulie 2018, inclusiv) în care clien ţii pot utiliza punctele 
acumulate în timpul Campaniei.  

 
Art.2. Se modifica art. 6 din regulament “Mecanismul Campaniei promotionale ” 

dupa cum urmeaza: 
Pentru a participa la această Campanie, începând cu data de 25 aprilie 2018, 

inclusiv, şi până la data de 19 iunie 2018, inclusiv, participanţii care achiziţionează în această 
perioadă produse comercializate în magazinele Kaufland din România, primesc pentru 
fiecare achiziţie de minim 20 LEI pe un bon fiscal, PUNCTE (autoadezive), respectiv câte 1 
punct pentru fiecare 20 LEI, TVA inclus. 

 Multiplu de 20 LEI, TVA inclus, pe un bon fiscal înseamnă multiplu de puncte. 
Punctele sunt acordate doar de casierii din magazinele Kaufland şi numai după închiderea 
bonului fiscal. 

 Fiecare client poate primi un număr nelimitat de puncte autoadezive pentru 
achiziţionarea produselor participante la campanie, în conformitate cu prezentul Regulament. 
Un client are dreptul la un număr direct proporţional de puncte cu suma de 20 LEI (TVA 
inclus) înscrisă pe bonul fiscal, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.  

Exemplificăm mai jos modalitatea de acordare a punctelor autoadezive: 

  Valoare bon fiscal                                             Număr puncte acordate 

        20,00 > 39,99 LEI cu TVA    1 (un) punct  

  40,00 > 59,99 LEI cu TVA    2 (doua) puncte  

  60,00 > 79,99 LEI cu TVA    3 (trei) puncte  

  Etc       Etc 



 

 Nu se acordă puncte pentru situaţiile în care suma de 20 LEI cu TVA, 40 LEI cu TVA, 
etc rezultă din însumarea a două sau mai multe bonuri fiscale. 

Participanţii trebuie să lipească în pătratelele marcate special în cuponul promoţiei 
punctele autoadezive, să prezinte la casa de marcat produsul Chef FOA by K participant la 
campanie, din magazinul Kaufland precum şi cuponul completat cu numărul de puncte 
autoadezive corepunzător produsului pe care doresc să îl achiziţioneze, şi vor primi 
reducerea pe loc.  

Cuponul promoţional completat permite achiziţionarea unui singur produs participant 
la campanie, în momentul în care s-a acumulat numărul de puncte necesare şi cuponul a 
fost completat cu numărul de puncte corespunzătoare.  

Ataşat spre exemplificare, cuponul cu pătraţelele speciale unde se vor lipi punctele 
autoadezive: 

 

Model punct autodeziv: 

 

Numărul de puncte autocolante corespunzător reducerii de 50% pentru fiecare din 
produsele participante la campanie este următorul: 

 

COD EAN  Denumire  Nr de puncte  

4337185345296 L PILA ASCUTIT CUTITE 20CM 5 

4337185345258 L CUTITUL BUCATARULUI 20CM 5 



4337185345173 L CUTIT PENTRU PAINE 20CM 5 

4337185345197 L CUTIT PENTRU FELIAT 20CM 5 

4337185345234 L CUTIT SANTOKU 18CM 5 

4337185344916 L SATAR 16,5CM 5 

4337185344893 L FOARFECA 10CM 5 

4337185345111 L CUTIT UNIVERSAL 12,5CM 5 

4337185345142 L CUTIT LEGUME 9CM 5 

4337185344930 L CUTIT LEGUME 7,5CM 5 

4337185333347 L SUPORT CUTITE BAMBUS 5 

4337185345272 L TOCATOR BAMBUS 38x29x1,2CM 5 

 

Preţurile de vânzare ale produselor participante la campanie sunt următoarele: 

         

COD EAN  Denumire  
Pret vanzare 
intreg cu TVA 

Pret vanzare 
redus cu TVA 

4337185345296 L PILA ASCUTIT CUTITE 20CM 39,99 19,99 

4337185345258 L CUTITUL BUCATARULUI 20CM 49,99 24,99 

4337185345173 L CUTIT PENTRU PAINE 20CM 49,99 24,99 

4337185345197 L CUTIT PENTRU FELIAT 20CM 49,99 24,99 

4337185345234 L CUTIT SANTOKU 18CM 49,99 24,99 

4337185344916 L SATAR 16,5CM 59,99 29,99 

4337185344893 L FOARFECA 10CM 25,99 12,99 

4337185345111 L CUTIT UNIVERSAL 12,5CM 39,99 19,99 

4337185345142 L CUTIT LEGUME 9CM 33,99 16,99 

4337185344930 L CUTIT LEGUME 7,5CM 33,99 16,99 

4337185333347 L SUPORT CUTITE BAMBUS 99,99 49,99 

4337185345272 L TOCATOR BAMBUS 38x29x1,2CM 59,99 29,99 

 



 Preţul redus cu TVA se înţelege a fi preţul la care produsele pot fi achiziţionate în 
condiţiile prezentei Campanii promoţionale, prin achiziţionarea numărului de puncte necesar 
fiecărui produs în parte. Cataloagele promoţiei, conţinând cupoanele de reducere, vor fi 
distribuite la casele de marcat din magazinele Kaufland şi vor fi prezente şi la raft alături de 
produsele aflate în promoţie (enumerate în pagina 4 a prezentului regulament). 

 Dacă clientul doreşte achiziţionarea prin cupon de reducere a aceluiaşi produs de mai 
multe ori, acest lucru este posibil prin prezentarea la casa de marcat a unui număr echivalent 
de cupoane de reducere completate, de exemplu: pentru a cumpăra 2 articole din campania 
de loialitate cu reducere de 50% se vor prezenta la casa de marcat 2 cupoane completate cu 
punctele de reducere necesare. 

  Clientul nu poate beneficia de reducerea de preţ indicată pe cupon dacă nu prezintă 
la casa de marcat, în momentul scanării produsului, cuponul de reducere aferent pe care au 
fost lipite punctele necesare acordării reducerii. Produsele pentru care clientul nu prezintă 
cuponul de reducere aferent vor avea la casa de marcat preţul fără reducere (respectiv 
Preţul întreg cu TVA menţionat în pagina 6 a prezentului Regulament, pentru fiecare produs 
participant la Campanie). 

 Pentru un singur produs achiziţionat clientul beneficiază maximum de reducerea de 
preţ menţionată în catalogul promoţiei. Un client poate participa de mai multe ori la 
campanie, însă doar cu respectarea termenilor şi condiţiilor mai sus menţionate. Cuponul de 
reducere pe care clientul îl prezintă la casele de marcat în vederea beneficierii de reducerea 
de preţ, va rămâne în posesia Organizatorului.  

 Produsele achiziţionate utilizând cupoanele de reduceri pot fi returnate doar la preţul 
redus prin achiziţia cu ajutorul cuponului şi prezentând bonul fiscal care justifică această 
achiziţie. Acestea trebuie să nu fie deteriorate şi să fie returnate până la sfârşitul campaniei, 
adică 03.07.2018. 

Fiecare cupon de reducere va fi valabil pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
campaniei, şi anume timp de 10 săptămani. Reducerea acordata la fiecare produs este de 
50% din preţul întreg. Produsele participante la Campanie descrise la pagina 6 a prezentului 
Regulament pot fi achiziţionate fie la preţ redus, conform prezentului Regulament, fie la preţ 
întreg, necondiţionat de participarea la prezenta Campanie, pe întreaga perioadă de derulare 
a acesteia, în limita stocului disponibil. 

Art.3.  Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial al Campaniei "Acum 
oricine poate g ăti ca Chef FOA !" raman neschimbate. 
           Prezentul act aditional la Regulamentul Oficial  a fost redactat, cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, 05.06.2018. 

 
Kaufland Romania Societate în Comanditǎ 


