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                           Regulament  Talon Razuibil   
 
 
 

Regulament de desfasurare a programului de fidelitate GEMELLI 

Art. 1 – Organizatorul 

Organizatorul este compania S.C GEMELLI PIZZA E PASTA SRL cu sediul in Satu Mare, 

Str. Martirilor Deportati nr. 2, nr. de inreg. la Registrul Comertului J30/21/2012, cod fiscal 

RO29540386. 

Art. 2 – Participanti 

Acest program de fidelitate este destinat persoanelor care achizitionează produse de la SC 

Gemelli Pizza e Pasta SRL prin comenzi telefonice,respectiv  LIVRARE LA DOMICILIU.  

Participanții vor primi câte un Talon Răzuibil dacă achiziționează orice fel de produse 

preparate de către GEMELLI PIZZA E PASTA SRL. 

La acest program nu au voie sa participe angajatii GEMELLI PIZZA E PASTA SRL. 

 

 

 

 

 

 



Art. 3 – Locatiile afiliate 

Cardul razuibil obtinut conform Art. 2 poate fi utilizat numai in cadrul locatiilor afiliate. 

                                                     

Lista locatiilor afiliate: 

   1.Gemelli ,,Delivery & Take Away’’-Baia Mare,str.Traian,nr.8.parter; 

    

 

 

Art. 4 – Durata 

Perioada valabilitatii programului de fidelitate este  de la data de 19.11.2018 pana la data 

de 28.02.2019,  in limita stocului disponibil  de taloane  razuibile. 

Emitentul cardurilor isi rezerva dreptul de a renunta la această campanie  în situația în care 

se confruntă cu o încercare  de falsificare a taloanelor, sau în orice altă împrejurare care ar 

putea determina o situație care împiedică desfășurarea mecanimsului promoțional pentru 

desfășurarea campaniei. 

 

 

Art. 5 – Conditii de acordare a Talonului  Razuibil   

Pentru a beneficia de Talonul Razuibil GEMELLI, prin care firma oferă premii, clientul trebuie 

sa indeplineasca cumulativ  urmatoarele conditii: 

a) Participantul trebuie sa indeplineasca conditiile de la Art. 2 

b) Clientul trebuie sa completeze Cardului razuibil GEMELLI, cu urmatoarele informatiipe 

verso :  

nume si prenume, ,adresa de email (optional), numarul de telefon,numar si data bon fiscal 

inmanat de catre livrator. 

c) Talonul  are perioada de valabilitate pana la 28.02.2019, iar premiile pot fi 

revendicate pana la data maxima de 10.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Acordare si folosire  



a) Acordare: 

Talonul răzuibil se obtine pe loc in cazul livrarii comenzilor telefonice la domiciliu direct de 

la livrator, in limita stocurilor disponibile a taloanelor  razuibile . 

 b) Utilizarea Talonului  Razuibil:  

Imediat ce clientul achizitionează un produs si/sau preparat, în cuantum de minim  35 

lei/locatie (nu cumulat de la mai multe locatii), prin comandă telefonică,   beneficiază de  

oferta Gemelli,  primind un Talon  Razuibil.  

Una bucată Talon  Razuibil se primește la o singură comandă, indiferent de cuantumul 

acesteia, cu condiția să fie de minim 35 lei.   

Premiile oferite prin această campanie se descoperă prin răzuirea Talonului Răzuibil,  iar 

acestea sunt după cum urmează:  

 

- 35 premii  x    plin de combustibil*(50 litri)-* (nu se oferă contravaloarea combustibilului); 

- 300 premii x   Pizza 1+1 gratis cu ridicare de la locatia Gemelli,Baia Mare,str.Traian ,nr.8; 

- 23000 premii** x 1 pepsi 1.25litri la urmatoarea comanda telefonica de minim 35 lei. 

**Important: pentru dobandirea premiului ,la urmatoarea comanda de minim 35 lei, 

se comunica dispecerului in momentul comenzii ,premiul castigat si intentia de 

revendicare. 

Astfel ,comanda va fi procesata ,iar livratorul va duce comanda de minim 35 lei 

insotita de premiul aferent solicitat pentru revendicare, acesta fiind inmanat in 

schimbul talonului razuibil castigator care va avea atasat bonul fiscal initial de la 

livrarea precedenta.  

Pentru revendicarea premiilor mari ( plinuri de combustibil), clientul va suna la 

telefon nr. : 0748.813.061.  

Apoi se va stabili cu persoana de contact locația pentru înmânarea premiului, după 

validarea talonului.  

Talonul răzuibil va fi însoțit  obligatoriu de  bonul  fiscal cu care s-a achiziționat 

produsul .  

c) Important: 

Premiile de pe taloanele razuibile nu se cumuleaza intre ele si nici cu alte promotii in 

derulare.  

d) Detalii si informatii suplimentare privind regulamentul si promotia se obțin de luni 

pana joi in  intervalul orar 12:00-17:00 la tel: 0748.813.061 ; 

 

 

 



 

Art. 7 – Regulamentul Talon  Razuibil “GEMELLI”: 

Fiecare Talon razuibil aferent programului de fidelitate “GEMELLI” detine un premiu. 

Clientul trebuie sa completeze campurile de pe Talonul razuibil GEMELLI, cu urmatoarele 

informatii:  

nume si prenume, adresa de email (optional), numarul de telefon,numar si data bon fiscal 

inmanat de catre livrator.  

Daca in urma verificarii, informatiile sunt incomplete sau gresite, SC GEMELLI PIZZA E 

PASTA SRL are dreptul de a anula talonul razuibil. 

SC GEMELLI PIZZA E PASTA SRL nu poate fi facuta raspunzatoare in cazul utilizarii 

talonului de catre alte persoane decat cele inscrise in talonului razuibil  GEMELLI. 

Folosirea improprie sau frauduloasa a talonuluii razuibil GEMELLI de catre posesorul sau 

atrage dupa sine retragerea talonului si excluderea acestuia din programul de fidelitate. 

Talonul razuibil nu are valoare comerciala si nu se emite contra cost.  

Acest talon nu este un talon de plata sau de credit, sau vreun alt mijloc de plata. Emitentul 

si proprietarul acestui talon este SC GEMELLI PIZZA E PASTA SRL, care isi asuma dreptul 

de a decide sistarea in orice moment a programului de fidelizare sau de anulare a talonului.  

 

Talonul răzuibil poate fi utilizat in conformitate cu acest regulament, care  este disponibil si 

pe www.pizzagemelli.ro .  

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la cristian.gemelli@yahoo.ro  sau  

ovidiu.gemelli@yahoo.com . 

Talonul razuibil trebuie protejat impotriva deteriorarii. 

Programul de fidelitate “GEMELLI” nu este o loterie,ci ofera discount procentual per 

cumparatura si/sau premii concrete. 

Art. 8 – Protectia datelor cu caracter personale 

Organizatorul respectă şi protejează confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale. 

Orice informaţie personală este prelucrată şi folosită conform politicii de confidenţialitate a 

datelor personale şi nu va fi folosită în nici un mod care contravine acestei politici. 

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind 

protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se 

angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor 

la prezentul concurs şi să le utilizeze conform legislaţiei în vigoare. 

Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la Organizator, participanţii 

sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi 

folosite în viitor de Organizator sau de persoane juridice autorizate de către acesta, pentru 

a informa participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de 

http://www.pizzagemelli.ro/
mailto:cristian.gemelli@yahoo.ro
mailto:ovidiu.gemelli@yahoo.com


marketing. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi 

datele lor personale. 

 

Art. 9 – Alte Clauze 

SC GEMELLI PIZZA E PASTA SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament 

pe durata existentei programului de fidelitate “GEMELLI”, fara o notificare prealabila. 

Varianta modificata va fi adusa la cunostinta clientilor prin afisare pe site-

ul www.pizzagemelli.ro. 

Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta Departamentul Marketing la adresa 

de e-mail cristian.gemelli@yahoo.ro  ,respectiv Departamentul Comercial la adresa de e-

mail ovidiu.gemelli@yahoo.com . 

Prezentul Regulament este pus gratuit la dispozitia clientilor in toate locatiile afiliate precum 

si pe site-ul www.pizzagemelli.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Conducerea  

                                                                            SC GEMELLI PIZZA E PASTA SRL 

http://www.pizzagemelli.ro/
mailto:cristian.gemelli@yahoo.ro
mailto:ovidiu.gemelli@yahoo.com
http://www.pizzagemelli.ro/

