Regulament de vanzare si utilizare “Gift Card Chic Ville!”
Art. 1. Organizator
Organizatorul campaniei este HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj- Napoca, Bd. Muncii nr.
18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/4374/2004, CUI 16994992 şi
atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 5.500.000 lei, având contul bancar nr. RO42
BRDE 130S V695 2682 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala CLUJ, reprezentată legal de
administrator Fodor Silvia Marta.
Art. 2. Definirea Gift Cardului
Gift Cardul ChicVille reprezintă un produs preplătit, ce poate fi utilizat pentru achizitionarea
oricarui produs/serviciu disponibil in magazinele Chicville aflate la adresele specificate mai jos,
respectiv la achizitionarea produselor/serviciilor prezentate pe site-ul Organizatorului:
www.chicville.ro, dupa caz.
Gift Cardul ChicVille nu este un card de credit. Gift Cardul Chicville este nenominal, avand serie
unica care permite înregistrarea acestuia în sistemul electronic de facturare al emitentului
vânzator, si valabilitate limitată.
Există două tipuri de Gift Card:
1. Gift Cardul Chicville online care poate fi achiziționat si utilizat exclusiv pe site-ul
Organizatorului: www.chicville.ro;
2. Gift Cardul ChicVille printat, care poate fi achizitionat in magazinul Chic Ville al
Organizatorului situat in Cluj-Napoca, Piata Unirii nr.13, ap.28 si 29, jud.Cluj si utilizat in
magazinele Chicville situate la urmatoarele adrese:
1. Jud.Cluj, Cluj-Napoca, Piata Unirii nr.13, ap.28 si 29;
2. Jud.Cluj, Cluj-Napoca, str.Al.Vaida Voievod nr.53B, parter, Centrul comercial Iulius Mall;.
Art.3. Emitentul Gift Cardului
Emitentul Gift Cardului este HOME DECOSTYLE S.R.L.
Art. 4. Valabilitate
Gift Cardurile sunt valabile 6 (şase) luni de la data achizitionarii, dupa aceasta perioadă
pierzându-şi valabilitatea.
Gift Cardurile pot fi achizitionate in conditiile prezentului Regulament într-o perioada
nedeterminata, incepand cu data de 01.11.2017 si până la data revocarii prezentului
Regulament de către Organizator.
Art. 5. Obtinerea Gift Cardului
Orice persoana fizica sau juridica poate intra in posesia Gift Cardului Chicville online si/sau
printat, acesta nefiind nominal. Achiziţionarea Gift Cardului implică cunoaşterea şi acceptarea
prezentului Regulament de vânzare si utilizare a Gift Cardului Chic Ville. Dupa plata
contravalorii acestuia, Gift Cardul se va transmite catre solicitant in format electronic sau i se
va preda fizic, in forma printata, dupa caz.
Gift cardul online se achizitioneaza ca oricare alt produs de pe site prin adaugarea in cos si
obligatoriu cu plata in avans, prin plata cu card bancar online. In momentul finalizarii platii gift
cardul online se transmite automat la dresa solicitata cu un cod unic de identificare.
Solicitantii au posibilitatea să achiziţioneze contra cost Gift Carduri ChicVille cu valori
predefinite, dupa cum urmeaza:
 Gift Card ChicVille de 50 lei: a carui valoare de achizitie este 50 de lei;
 Gift Card ChicVille de 100 lei: a carui valoare de achizitie este 100 lei;
 Gift Card ChicVille de 200 lei: a carui valoare de achizitie este 200 lei;
 Gift Card ChicVille de 300 lei: a carui valoare de achizitie este 300 lei.



Gift card Chic Ville de 500 lei: a carui valoare de achizitie este 500 lei.

Sumele reprezentând costul de achiziţie al Gift Cardurilor ChicVille includ TVA.
Art. 6. Utilizarea Gift Cardului
- Gift Cardurile ChicVille se pot valorifica o singură dată, astfel:
a) Gift Cardul printat se va prezenta la casa inainte de achitarea produsului si ramane la
vanzator.
b) Gift cardul online se poate utiliza la plata unei comenzi electronice in felul urmator: in
momentul finalizarii comenzii in spatiul dedicat Codului de discount se introduce codul gift
cardului si suma de pe gift card se scade automat din valoarea comenzii. In cazul returnarii de
catre Client a gift cardului, seria cardului va fi blocat in site si nu va mai putea fi utilizat.
- La utilizarea Gift Cardurilor ChicVille nu se acordă rest. Gift Cardul utilizat chiar si pentru o
suma mai mica decat cea inscrisa pe acesta isi pierde valabilitatea dupa prima utilizare.
La achiziţionarea unui produs care depăşeşte valoarea Gift Cardului ChicVille, clientul va achita
diferenţa printr-una din modalităţile de plată: numerar sau plata cu cardul.
- nu se poate solicita şi nu se va oferi contravaloarea Gift Cardurilor în bani.
- in cazul în care un client deţine mai multe Gift Carduri ChicVille, este permisă însumarea
valorii acestora pentru o singura tranzactie
- in situatia in care consumatorul, persoana fizica, a utilizat Gift Cardul online la achizitionarea
produselor de pe site-ul Organizatorului si returneaza produsele (conform prevederilor OUG
34/2014), Organizatorul va restitui contravaloarea Gift Cardului prin reactivarea codului, acesta
putand fi utilizat de catre consumator la o alta achizitie de pe site-ul www.chicville.ro
Art. 7. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor posibile litigii apărute între Organizator şi participanţii la promoţie, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul
Organizatorului.
Art. 8. Diverse
Acest regulament oficial este întocmit de HOME DECOSTYLE S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa
publicului, conform legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod
gratuit, pe toată durata campaniei, la sediul Organizatorului, precum si pe site-ul internet
www.chicville.ro
Beneficiarii Gift Cardurilor Chic Ville nu pot solicita modificarea Regulamentului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condiţiilor
ofertei prezente, precum şi de a decide în orice moment încetarea acestei campanii.
Înştiinţarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afişată la sediul
Organizatorului precum şi pe site-ul internet www.chicville.ro , cu cel putin 3 (trei) zile înainte
de aplicare.
Prin achiziţionarea si utilizarea Gift Cardului Chic Ville, participanţii îşi dau acordul cu privire la
respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.
Cluj-Napoca,
la data de 01.11.2017.
HOME DECOSTYLE S.R.L.

