REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„Squishy Wishy”
8 noiembrie 2018

1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei promoţionale „Squishy Wishy ” este Lunch Box SRL, J12/1203/2009,
RO25641396, cu sediul in Bd. 21 Decembrie 1989 Nr. 128 – 130, 400604-Cluj-Napoca,
cont bancar: RO31 BTRL 0130 1202 R832 93XX deschis la Banca Transilvania Cluj, denumită în
continuare Organizator.
2. Premii
Premiile acordate de catre organizator constau in jucarii de tip squishy, de diferite dimensiuni si forme,
ambalate si etichetate.
3. Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfasura din data de 15.11.2018 pe perioada nedeterminata, in functie de stocul de
Squishy, conform prezentului regulament in intervalul orar 10.00 - 22.00.
4. Dreptul de participare si efectele juridice
La campania „Squishy Wishy” participa copiii insoțiti de parinti. Pentru a participa la aceasta campanie,
participantii trebuie sa:
 Să consume produse de la Lunchbox Iulius sau Lunchbox Polus in valoare de minim 20 lei/ bon
(TVA inclus)
O persoana poate primi o singura jucarie pe bon, indiferent de cuantumul cumparaturilor facute.
Prin înscrierea la acest concurs participantul declară și își asumă pe propria răspundere că:
 Declar că accept şi înţeleg termenii şi condiţiile de participare la Campania “Squishy Wishy”
precum şi Regulamentul Concursului.
Regulamentul de participare autentificat este disponibil pe www.lunchbox.ro sau se poate descarca, în
mod gratuit, oricărui solicitant.
Participarea la acesta campanie implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.
5. Mecanismul campaniei
5.1. Pentru a participa la concursul “Squishy Wishy” trebuie:

 Să consume produse din restaurantul Lunchbox Iulius sau Lunchbox Polus in valoare de minim
20 lei
 Copiii sa fie insotiti de parinti.
8. Taxe şi impozite
Impozitul pentru premiile obtinute se calculează potrivit Codului Fiscal si se va suporta de catre
organizator.
9. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice
solicitare în acest scop poate fi făcută la adresa de email marketing@lunchbox.ro
11. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră
sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua
prezenta Campanie.
08. 11. 2018
Ramona Cuc
Administrator Lunch Box SRL

