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REGULAMENT DE CAMPANIE PENTRU 
ACHIZITIA SI UTILIZAREA CARDURILOR CADOU 

 
 
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
 
1.1. Organizatorul si emitentul Cardurilor Cadou este HEINRIG IMPEX SRL 

FILIALA BUCURESTI, persoana juridica de drept roman, cu sediul social in 
Bucuresti, Str. Sabinelor nr. 104A, Sector 5, numar de ordine la Oficiul 
Registrului Comertului Bucuresti J40/6143/1999, Cod Unic de Inregistrare 
11955941, atribut fiscal RO, denumit in continuare „Heinrig”. 

 
1.2. Regulamentul campaniei este afisat pe site- https://www.travel-free.ro/ro.html , 

pe toata perioada de desfasurare a acesteia, in limba romana, si poate fi 
consultat in toate magazinele participante. 

 
1.3. Societatea Heinrig utilizeaza marca Travel Free cu acordul titularului acesteia, 

pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata. 
 

II. DURATA CAMPANIE. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI 
 
2.1. Campania Heinrig se desfasoara pe o perioada nedeterminata, cu respectarea 

dispozitiilor legale aplicabile. 
 
2.2. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, Cardurile Cadou putand fi 

achizitionate, in limita stocului disponibil, din magazinele apartinand societatii 
Heinrig, situate in zona punctelor de trecere a frontierei. 
Mai multe informatii cu privire la reteaua de magazine Heinrig pot fi obtinute 
prin consultarea site-ului subscrisei  https://www.travel-free.ro/ro.html . 

 
III. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE 
 
3.1. Sunt eligibile toate produsele comercializate in cadrul magazinelor mentionate 

la art. 2.2., inclusiv cele aflate in promotie sau alte oferte speciale. 
 
IV. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
 
4.1. La aceasta campanie poate participa orice persoana care doreste sa ofere unei 

alte persoane un cadou sub forma de cumparaturi, avand astfel posibilitatea sa 
achizitioneze un Card Cadou din magazinele Heinrig. 

 
4.2. Cardurile Cadou pot fi achizitionate de orice persoana fizica sau juridica, 

indiferent daca are sau nu domiciliu in Romania. 
 
4.3. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, 

expresa si neechivoca a prezentului regulament de catre toti participantii (atat 
cumparatorul Cardului Cadou cat si posesorul acestuia). 

 
4.4. Participantii la campanie nu pot opta pentru primirea contravalorii Cardului 

Cadou in bani sau alte produse decat cele oferite de organizator si nici nu pot 
solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale cardului. 

https://www.travel-free.ro/ro.html
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V. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. CONDITII DE ACHIZITIE 
A CARDURILOR CADOU 

 
5.1. Cardurile Cadou pot fi achizitionate, in limita stocului disponibil, de la orice 

magazin din reteaua Heinrig conform mentiunilor de la art. 2.2. 
 
5.2. Emiterea Cardului Cadou se realizeaza fara plata niciunei taxe pentru emiterea 

acestuia. Posesorul Cardului Cadou are la dispozitie pentru cumparaturi exact 
suma platita de cumparator la achizitionarea Cardului Cadou. 

 
5.3. Cardurile Cadou sunt disponibile cu valori de 100 Lei ,200 Lei, 300 Lei si 500 

Lei, TVA inclus. Pentru alte sume, pot fi achizitionate combinatii de carduri cu 
valori diferite. 

 
5.4. Fiecare Card Cadou are pe verso un cod unic de bare, care va fi citit la 

momentul achizitiei cardului si la momentul platii utilizand Cardul cadou, si 
conditii minime de utilizare a cardului. 

 
VI. VALABILITATEA CARDULUI CADOU 
 
6.1. Valabilitatea Cardului Cadou este de  6 luni de la data achizitiei, data inscrisa 

pe bonul fiscal si pe plic, putand fi utilizat numai in aceasta perioada. 
 
6.2. Cardul Cadou este emis si ramane proprietatea Heinrig. Cardul Cadou va fi 

predat catre personalul magazinului la momentul achitarii produselor 
achizitionate. 

 
6.3. Data pana la care este valabil Cardul Cadou poate fi verificata, prin citirea 

codului de bare, la orice magazin din reteaua Heinrig. 
 
6.4. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, Cardul Cadou nu mai poate fi utilizat 

pentru achitarea contravalorii produselor achizitionate, soldul Cardului Cadou 
fiind considerat pierdut. Posesorul Cardului Cadou are intreaga 
responsabilitate in legatura cu expirarea perioadei de valabilitate, nefiind 
indreptatit la niciun fel de despagubire din partea Heinrig. 

 
VII. CONDITII DE UTILIZARE A CARDURILOR CADOU 
 
7.1. Cardul Cadou nu este un card de credit, de debit, de plati sau de garantare, iar 

soldul acestuia nu este purtator de dobanda. Cardul Cadou poate fi utilizat 
numai conform conditiilor de la emiterea acestuia. 

 
7.2. Cardul Cadou poate fi utilizat imediat dupa emitere, exclusiv in orice magazin 

din reteaua Heinrig conform informatiilor de mai sus, pentru achizitia oricaror 
produse din oferta subscrisei, in limitele stabilite prin prezentul regulament. 

 
7.3. Cardul nu este nominal, fiind transmisibil prin simpa remitere de la o persoana 

la alta, responsabilitatea utilizarii acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui Cardul/Cardurile 
Cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare. In aceste situatii, soldul 
Cardului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila niciun fel de despagubire 
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in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a 
Cardului Cadou de catre posesorului acestuia. 

 
7.4. Cardul Cadou poate fi folosit o singura data, intr-o singura tranzactie, dar pot fi 

achizitionate mai multe Carduri cadou simultan. In masura in care o persona 
detine mai multe Carduri Cadou, acestea pot fi cumulate pentru o singura 
tranzactie. 

 
7.5. Valoarea produselor achizitionate trebuie sa fie egala sau mai mare decat 

valoarea inscrisa pe card. In cazul in care valoarea cumparaturilor depaseste 
valoarea nominala a cardului, diferenta va fi achitata prin orice alt mijloc de 
plata acceptat in magazinul Heinrig in care se realizeaza tranzactia. 

 
7.6. La achizitiile cu Cardul Cadou nu se ofera rest, iar in situatia in care produsul 

achizitionat are o valoare mai mica decat suma inscrisa pe card, soldul Cardului 
Cadou nu poate fi transferat sau rascumparat, acesta fiind considerat pierdut. 

 
7.7. Cardul Cadou nu poate fi folosit pentru a achizitiona un alt card cadou. 
 
VIII. CONDITII DE RETUR 
 
8.1. Odata achizitionat, un Card Cadou nu poate fi returnat sau preschimbat in 

niciun fel, nici in perioada de valabilitate, nici dupa expirarea acesteia. 
 
8.2. In cazul in care o persoana doreste sa returneze produsul/produsele 

achizitionate prin intermediul unui Card Cadou, nu i se va restitui 
contravaloarea acestuia/acestora, insa va putea sa achizitioneze un alt produs 
din magazinul Heinrig de aceeasi valoare cu cel returnat sau mai mare, 
achitand diferenta de pret rezultata, prin orice modalitate de plata agreata in 
magazin. 

 
8.3. Returnarea produsului/produselor se va efectua cu respectarea politicii de retur 

a societatii Heinrig, in conformitate cu dispozitiile legale. 
 
IX. LIMITAREA RASPUNDERII 
 
9.1. Organizatorul campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se 

limita la urmatoarele: 
 

(i) erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet, 
sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele 
de trafic intens (de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu 
se incarca corespunzator). 

 
(ii) pierderile sau deteriorarile Cardului Cadou. 

 
9.2. Totodata, pe perioada de desfasurare a campaniei, organizatorul: 
 

(i) nu va fi obligat sa accepte Carduri Cadou falsificate sau deteriorate; 
 

(ii) isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care aceasta se 
desfasoara. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda sau 
de incalcare a regulamentului, poate refuza utilizarea Cardului Cadou; 
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(iii) isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant din campanie 

care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia. 
 
X. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
 
10.1. Organizatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat in Registrul 

de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal tinut de catre 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 
Personal. In aceasta calitate, acesta garanteaza respectarea dispozitiilor legale 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care sunt furnizate 
subscrisei. 

 
10.2. Datele cu caracter personal, in masura in care acestea sunt colectate in cadrul 

acestei campanii, nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care 
organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

 
10.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor 

participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, 
conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul 
de acces la date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

 
10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la organizator, la cerere si in mod gratuit 

confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de 
acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele 
care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care 
exista dispozitii legale contrare. 

 
10.5. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata 

organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, 
participantul la campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre 
societatea Heinrig Impex SRL Filiala Bucuresti, la sediul social al acesteia situat 
in Bucuresti, Str. Sabinelor nr. 104A, Sector 5, Bucuresti, sau pe e-mail la 
adresa office@heinrig.com. 

 
10.6. Organizatorul le poate solicita participantilor acordul pentru a utiliza in mod 

gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, datele lor. Participantii nu 
vor fi obligati sa isi exprime acordul, acest lucru ramanand la libera lor alegere. 
In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul, acest lucru va fi 
consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. 

 
XI. LITIGII 
 
11.1. In niciun caz organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun 

fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente 
sau subsecvente, rezultate ca urmare a participarii la aceasta campanie. 

 
11.2. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si cumparatorii/ posesorii 

Cardului/Cardurilor Cadou se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care 
aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente de 
la sediul organizatorului. 
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11.3. Legea aplicabila este legea romana. 
 
XII. INTRERUPEREA, INCETAREA SI MODIFICAREA CAMPANIEI 
 
12.1. Campania inceteaza de drept la data comunicarii de catre Heinrig a unei decizii 

in acest sens. Dupa data incetarii campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate 
in prezentul regulament nu mai confera dreptul niciunei persoane de a participa 
la campanie. 

 Cardurile Cadou achizitionate anterior incetarii campaniei, aflate in perioada de 
valabilitate, pot fi utilizate pana la data expirarii termenului calculat de la 
momentul achizitiei. 

 
12.2. Daca, din orice motiv, aceasta campanie nu se poate desfasura conform 

planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului organizatorului, fraudei, 
problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia organizatorului, 
afecteaza desfasurarea corespunzatoare a campaniei, organizatorul isi rezerva 
dreptul de a anula, inceta, modifica sau intrerupe campania. 

 
12.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulile de utilizare a Cardului 

Cadou, de a intrerupe campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia sau 
de a o prelungi. 

 
12.4. Orice modificare sau informatie cu privire la prezenta campanie va fi 

comunicata, in scris, pe site-ul subscrisei  https://www.travel-free.ro/ro.html  
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