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TERMENI ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA UTILIZAREA CARDULUI CADOU 

SHOPPING CITY RAMNICU VALCEA 

 

Art. 1.  Preambul: 

1.1. RÂMNICU VÂLCEA SHOPPING CITY S.R.L., cu sediul social in Calea Floreasca, nr. 169A, 

Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 42, Sector 1, Bucuresti, Romania, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9748/2014, cod unic de inregistrare RO33499200, punct 

de lucru centrul comercial Shopping City Râmnicu Vâlcea, situat în strada Ferdinand nr. 38A, 

Râmnicu Vâlcea, reprezentată prin Marius Dorin Mateescu în calitate de Mandatar, 

 

 

1.2. RÂMNICU VÂLCEA SHOPPING CITY S.R.L. învederează faptul că prezentul produs nu este  

reglementat legal de către Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou, tichetelor cadru și 

tichetelor de masă a Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 

sau a Ordonanței de Urgență nr. 113/2009 privind serviciile de plată.  

   

Art. 2. Locul desfășurării  

2.1 Cardurile cadou pot fi folosite in cadrul Centrului Comercial Shopping City Ramnicu Valcea, situat 

în Str. Ferdinand, nr 38 A, Rm. Valcea. 

Art. 3. Termeni și condiții de utilizare  

3.1. Contravaloarea unui card cadou poate fi de 30 (treizeci) lei, de 50 (cincizeci) lei, de 100 (o suta) lei 

sau de 200 (doua sute) lei si reprezintă echivalentul sumei înscrise pe acesta. 

3.2. Cardul cadou nu poate fi preschimbat în bani, schimbat şi nici răscumpărat. 

3.3. Nu sunt acceptate carduri cadou pentru plata cumpărăturilor a căror valoare totală este mai mică 

decât valoarea cardului / cardurilor folosite. Nu este necesar ca valoarea produselor cumpărate să fie 

aceeaşi cu valoarea cardului / cardurilor. Diferenţa va putea fi plătită cu cash sau cu cardul bancar, în 

funcţie de politica magazinului participant. 

3.4. Cardurile cadou pot fi cumulate pentru a obţine valoarea dorită. Clienţii pot plăti întreaga suma cu 

carduri cadou sau pot achita diferenţa de bani. 

3.5. Cardurile cadou pot fi utilizate pentru a achiziţiona orice produs din magazinele participante. 

3.6. Cardurile cadou nu sunt valabile în cazul în care nu au aplicate holograme, dacă holograma sau 

daca cardul / cardurile cadou au suferit deteriorări de orice fel. 
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3.7. Falsificarea cardului cadou constituie fraudă si se pedepseste conform legislatiei in vigoare. 

3.8. Cardurile cadou pot fi utilizate până la data de valabilitate tiparită pe acestea. Cardurile cadou nu 

pot fi utilizate ca mijloc de plată în magazine la o data ulterioară celei inscripționate pe acestea și 

valabilitatea lor nu se poate extinde.  

3.9 Cardurile care au inscripționat un termen care nu mai este valabil în momentul utilizării ori Cardurile 

cadou deteriorate nu pot fi preschimbate cu alte carduri având un termen de valabilitate nou.  

 

Art. 4 Dispoziții finale 

4.1. Prin achiziționarea acestui produs, cumpărătorii arată că sunt de acord cu prevederile prezentului 

act. RÂMNICU VÂLCEA SHOPPING CITY SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment 

termenii și condițiile stabilite prin prezentul act.  

 

Acest Regulament a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu art. 3 alin.1 din 

Legea nr. 51/1995. 

 

 

RÂMNICU VÂLCEA SHOPPING CITY S.R.L.  

 

Prin reprezentant, 

 

Marius Dorin Mateescu 
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