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REGULAMENT VOUCHER 50 DE LEI 

1 DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Prezentul regulament precizează termenii programului Voucher, numit în
continuare Ofertă.

1.2. Organizatorul Ofertei este FIRMA PARTS4CARS MARKET S.R.L., cu sediul la Arad,
Str. Toth Arpad, Nr. 1, înscrisă la registrul comerțului cu numărul de înregistrare
J2/166/2016, CUI 35572617, numită în continuare Organizator.

1.3. Clientul aderă la Voucher în următorul mod:
· Prin crearea unui cont de utilizator în magazinul online www.parts4cars.ro (în
continuare:"MAGAZIN ONLINE") 
Din momentul aderării la Ofertă, utilizatorul devine Client.

1.4. Regulile calității de client participant la ofertă sunt reglementate de prezentul
Regulament care va fi postat pe pagina www.parts4cars.ro.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a face schimbări în Regulament în orice moment 
de existență a Ofertei, iar Regulamentul va fi afișat pe pagina www.parts4cars.ro.

2. REGULILE OFERTEI
2.1. Oferta este un program special de loialitate, destinat pentru toți clienții Magazinului
Online (numit în continuare „MAGAZINUL PARTS 4 CARS"), care și-au creat un cont de
utilizator în Magazinul Parts 4 Cars.

2.2. Clienții, făcând pentru prima oară cumpărături în Magazinul Online, primesc un 
voucher în cuantum de 50 lei, care poate fi folosit conform regulilor precizate mai jos

2.3. Pentru a adera la Ofertă, trebuie:
Creat un cont de utilizator în Magazinul Online si plasată o comandă.

2.4. Participanții la Ofertă pot fi doar persoanele majore.
 
2.5. Contul Clientului trebuie să conțină datele personale obligatorii (numele, prenumele,
adresa e-mail, numărul de telefon).
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3. REGULILE CALCULĂRII ȘI FOLOSIRII REDUCERII

3.1. Clienților care beneficiază de Ofertă, le este scăzută suma de 50 de lei
din valoarea cumpărăturilor făcute în magazinul online Parts4Cars, la o următoare 
comandă pe site. Folosirea Voucherului este făcută conform regulilor precizate mai jos. 
Voucherul nu poate fi schimbat în numerar.

3.2.Voucherul poate fi folosit la o următoare comandă în Magazinul Online, o singură dată.

3.3. Voucherul de cumpărături dat poate fi folosit de Client în decurs de 90 de zile. După
scurgerea termenului menționat mai sus, Voucherul este anulat.

3.4. Orice informații cu privire la soldul contului Clientului și a valorii Voucherului, sunt 
disponibile în secțiunea „Contul meu " în Magazinul Parts 4 Cars.

3.5. În cazul returnării produselor sau anulării comenzii, din tranzacția unde a avut loc
folosirea Voucherului, Clientul va pierde valoarea acestuia corespunzătoare pentru
produsul returnat.

3.7. În cazul returnării produselor, Clientului i se va returna suma exactă a produselor 
cumpărate, la prețul cu reducerea oferită de Voucher, nu la prețul afișat pe site.

3.8. Pentru a folosi Voucherul, în timpul cumpărăturilor în Magazinul Online, Clientul va 
scrie în coșul de cumpărături codul Voucherului, ceea ce face ca prețul produselor din coș 
să fie micșorat corespunzător valorii voucherului.
Ca să beneficieze de Ofertă, în coșul de cumpărături, utilizatorul trebuie să:
 1.fie logat în cont
 2. valoarea coșului de cumpărături să fie de minim 500 de lei, neincluzând valoarea 
transportului.

3.9. Organizatorul își rezervă posibilitatea de a schimba valoarea Voucherului.

3.10. Dacă Voucherul din contul Clientului a fost calculat și folosit împotriva
Regulamentului, Organizatorul are dreptul să anuleze o parte sau Voucherul în întregime,
fapt despre care Clientul va fi informat.

4. DATE PERSONALE
Consulați documentul “Termeni și condiții” de pe www.parts4cars.ro

5. DISPOZIȚII FINALE. PROCEDURA DE RECLAMARE
5.1. Clientul are dreptul de a face o reclamație în legătură cu efectuarea dispozițiilor din
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prezentul Regulament, în special cu privire la acordarea Voucherului sau realizării 
reducerii.
Reclamația ar trebui înaintată în termen de 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care
justifică prezentarea acesteia. Reclamația trebuie trimisă prin poștă, prin curier, trimisă prin
e-mail pe adresa: office@parts4cars.ro sau prin intermediul formularului de contact pe:
https://parts4cars.ro/contact cu adnotația: reclamații parts4cars.
5.2. Conținutul regulamentului este disponibil pentru toți Clienții pe site-ul
www.parts4cars.ro
5.3. Prezentul Regulament se consideră acceptat de Client prin acceptarea termenelor și
condițiilor disponibile pe www.parts4cars.ro.
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