
REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI    

 “Bucurați-vă de reducerea delicioasă de până la 30 % de pe ifood.md  

                               cu cardul Mastercard” 

(în continuare – “Regulament”) 

 

1.  Comanditarul, Organizatorul și Partenerii Promoției (în continuare - “Promoția) 

1.1. Comanditarul și Organizatorul – EVO Foods SRL (în continuare – “Comanditarul/Organiza-

torul). Adresa oficiului: strada Pușkin, 5 a, oficiul 7, Chișinău, Republica Moldova.    

1.2. Partenerul principal al Promoției – Masterсard Europe SA (în continuare – «Partener»). 

Adresa oficiului: strada Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. 

1.3. Partenerii promoției – băncile din Republica Moldova care emit cardurile Mastercard (în con-

tinuare – «Băncile»). 

1.4. Pentru organizarea Promoției, Organizatorul și Comanditarul Promoției au dreptul să implice 

părți terțe. 

 

2. Participanții Promoției  

2.1. La promoție pot participa persoanele fizice – cetățeni ai Republicii Moldova, ce au atins vârsta 

de 18 ani, ce sunt deținători ai cardurilor Masterсard®, cu excepția cardurilor Maestro, eliberate de 

Bănci (în continuare –„Card”), care au achitat comenzile online pe site-ul www.ifood.md (în con-

tinuare – Site) cu Cardul și care sunt în totalitate de acord cu termenii și cu condițiile Regulamen-

tului Promoției (în continuare – Participanții la Promoție). 

2.2. Nu este permis și nu au dreptul  să participe la Promoție:    

2.2.1. Persoanele ce nu corespund exigențelor punctului 2.1. al Regulamentului Promoției;   

 

3. Teritoriul și termenii organizării promoției.   

3.1. Promoția se desfășoară pe teritoriul orașului Chișinău (în continuare – «Teritoriul desfășurării 

Promoției»), de la 19 octombrie anul 2020 până la data de 31 decembrie anul 2020 inclusiv  (în 

continuare – «perioada desfășurării Promoției»). Oferta este limitată. Perioada desfășurării promo-

ției poate fi schimbată de către Organizatori în corespundere cu punctul 7.7.al Regulamentului.     

 

4. Condițiile de participare la promoție  

4.1. Pe perioada desfășurării Promoției (de la ora 00:00 data de 19.10.2020 până la ora 23:59 data 

de 31.12.2020 timpul local din Moldova) Participanții la Promoție trebuie:    

4.1.1. Să deschidă Cardul până la începutul perioadei desfășurării Promoției și/ori în Perioada des-

fășurării Promoției.     

4.1.2. Să adaoge Cardul ca metoda de achitare pe site-ul www.ifood.md ori să aleagă un Card deja 

păstrat înainte de achiziție și să achite comanda la orice sumă, emisă prin intermediul serviciului 

iFood*, pe teritoriul desfășurării Promoției, utilizând Cardul pe perioada desfășurării Promoției.  

*iFood – serviciul de livrare a alimentelor.       

4.2. Nu corespund condițiilor Promoției: 

4.2.1. Comenzile ce au fost efectuate până la ora 00:00 19.10.2020 și după ora 23:59 31.12.2020 

timpul local din Moldova. 

4.2.2. Comenzile achitate cu ajutorul Cardului în afara Teritoriului desfășurării Promoției. 

4.2.3. Comenzile achitate prin oricare alte metode, decât cele indicate în punctul 4.1.2. 

4.2.4. Comenzile pe parcursul căror a fost schimbată metoda de plată de la achitarea în numerar la 

cea de pe Card.   

4.2.5. Comenzile achitate cu cardurile altor sisteme de plată.    

4.2.6. Comenzile ce au fost achitate prin intermediul terminalelor POS. 

4.2.7. Comenzile ce nu au marcajul corespunzător pe site despre posibilitatea unei reduceri de la 

Mastercard. 

http://www.ifood.md/
http://www.itaxi.md/


 

 

5. Fondul de premiere a promoției  

5.1. Fondul de premiere este compus din:    

5.1.1. Oferta specială temporară pe perioada desfășurării Promoției echivalentă cu o reducere în 

volum de 30% pentru comanda achitată on-line cu Cardul de către Participantul Promoției pe site-

ul www.ifood.md . Reducerea este valabilă pentru unele oferte de la instituțiile din lista expusă pe 

site. Volumul reducerii variază până la 30 %. 

5.1.2. Cantitatea reducerilor nu este limitată pentru un Participant la Promoție.    

5.2. Fondul de Premiere al Promoției este limitat și Comanditarul/Organizatorul și Partenerii Pro-

moției au dreptul să finalizeze mai înainte Promoția, fapt despre care se va plasa informația pe 

site-ul www.mastercard.md, www.ifood.md  

5.3. La fel nu se prevede schimbarea Fondului de Premiere a promoției cu echivalentul în bani.    

 

6. Procedura de primire a Premiului Promoției.    

6.1. Atunci când se efectuează comanda prin intermediul site-ului www.ifood.md pentru primirea 

Premiului Promoției Participantul la Promoție trebuie să efectueze următoarele acțiuni:    

6.1.1. să deschidă Site-ul și să intre în meniul principal ifood.md; 

6.1.2. să aleagă din lista unităților cu marcaj, unde este indicată valoarea reducerii de la Mastecard; 

6.1.3. în secțiunea „Metodele de achitare” să selecteze Cardul ca metodă de bază de plată; 

6.1.3.1. utilizatorii noi și cei care nu au adăugat anterior Cardul pe Site trebuie să adauge cardul 

ca „Metodă de achitare”; 

6.1.4.  să adaoge adresa de livrare pe Teritoriul desfășurării Promoției și să facă clic pe butonul „A 

achita”. 

6.2. După executarea acțiunilor prevăzute în clauza 6.1.3., automat pe ecran va apărea prețul co-

menzii, ținând cont de reducerea specificată în clauza 5.1. 

6.3. La finalul comenzii de pe Cardul Participantului la Promoție  va fi debitată  suma pentru 

Achiziție, ținând cont de Reducerea specificată în clauza 5.1. 

6.4.  Comanditarul/Organizatorul/Partenerul nu este responsabil pentru funcționarea rețelei de In-

ternet, a operatorilor de telefonie mobilă, precum și în cazul unor circumstanțe de forță majoră, 

drept urmare Reducerea nu va fi creditată Participantului la Promoție. 

 

7. Alte condiții   

7.1. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul au dreptul de a nu intra în corespondență sau alte co-

municări cu Participanții la Promoție. 

7.2. Participanții la Promoție își asumă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor exi-

gențelor în conformitate cu condițiile Promoției. 

7.3. Prin participarea la Promoție, toți participanții la Promoție sunt pe deplin de acord cu Regu-

lamentul, îl înțeleg și se angajează să respecte Regulamentul. 

7.4.  În cazul interpretării ambigue a Regulamentului, precum și a altor litigii sau probleme care 

nu sunt determinate în Regulament, Organizatorul/Comanditarul/Partenerul ia decizia finală. De-

cizia Organizatorului este definitivă și Participanții la Promoție nu o pot contesta.     

7.5. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul nu este responsabil pentru incapacitatea Participantu-

lui la Promoție de a îndeplini toate cerințele în conformitate cu Regulamentul, de a primi/a utiliza 

Premiul Promoției din oricare cauze (inclusiv ca urmare a forței majore sau a circumstanțelor per-

sonale care nu depind de Comanditar/Organizator/Partener). 

7.6. Regulamentul este amplasat pe site-urile: www.mastercard.md, www.ifood.md 

7.7.   Termenii și condițiile Promoției pot fi modificate de către Organizator/Comanditar/Partener. 

Notificarea despre modificările Regulamentului se efectuează prin publicarea versiunii actualizate 

a acestuia pe Site. 

http://www.itaxi.md/
http://www.mastercard.md/
http://www.itaxi.md/
http://www.itaxi.md/
http://www.mastercard.md/
http://www.ifood.md/

