
Regulamentul campaniei 
„Sărbătorește-ți ziua împreună cu FRESCA!” 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei Sărbătorește-ți ziua împreună cu FRESCA!” este MILAVILI PAN SRL cu sediul în 
Molidului Nr. 4, Cam. 3, DUMBRAVITA , înregistrată la ORC cu nr. J35/1369/2015, CUI 34610747, având 
cont bancar nr. RO25RZBR0000060017990339 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin Liviu Vieru, în 
calitate de Administrator, numită în continuare „Organizatorul”. Campania va fi organizat pe site-ul 
www.myfresca.ro. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează 

"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 

modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod 

oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute 

publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. 

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI 

Campania ”Sărbătorește-ți ziua împreună cu FRESCA!” se desfăşoară în perioada 1.03.2018 - 

31.12.2020. 

SECŢIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizată şi se desfăşoară în localitățile Timișoara, Giroc, Dumbrăvița, Chișoda, Intersecție 

Sânandrei, Moșnița, Giarmata Vii, Remetea Mare, Utvin, Șag, Urseni, Covaci, Giarmata Mare în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, care 

acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”). 

Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi 

exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării 

prevederilor prezentului Regulament. 

SECŢIUNEA 5. BENEFICIILE CAMPANIEI 

Orice client care depune o comanda la Fresca Timisoara si poate dovedi cu un act de identitate ca este 
nascut in ziua in care se realizeaza comanda, beneficiaza de o reducere in procente egala cu varsta pe care 
o implineste. Reducerea se aplica doar daca beneficiarul vine la sediul Fresca sa ridice comanda.
Promotia este valabila la comenzi de peste 30 de lei.
Reducerea se aplica la toata comanda, fara a se cumula cu alte oferte.



 
 
 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

Participanții trebuie să comande online din catalogul de produse de pe site-ul https://myfresca.ro/ sau 

telefonic la unul din numerele 0731.222.444/0356.948 

Pentru a i se aplica discountul in procente aferent varstei implinite, clientul trebuie sa vina si sa ridice comanda 

de la sediul Fresca insotit de un act de identitate: carte de identitate, pasaport, certificat de nastere. 

Reducerea nu poate sa depaseasca 50%, clientii care au o varsta mai mare sau egala cu 50 

primind automat discount de 50%. 

 

Comenzile online constând în produse de pe site-ul www.myfresca.ro pot fi livrate doar în localitățile 

Timișoara, Giroc, Dumbrăvița, Chișoda, Intersecție Sânandrei, Moșnița, Giarmata Vii, Remetea Mare, 

Utvin, Șag, Urseni, Covaci, Giarmata Mare. 
 

SECŢIUNEA 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI FORȚĂ MAJORĂ 

 

Numele și prenumele participantilor  în cadrul Campaniei pot fi făcute publice conform legislaţiei în 

vigoare. Prin participarea la Campanie, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului 

oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de 

date a Organizatorului în scopul participării la această Campanie. 

 
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi 
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor 
sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă 
invocă forţa majoră este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existentă acesteia în 
termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 
 

27.02.2018 
MILAVILI PAN SRL 
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