
Reguli oficiale ale promoției 

„Lasă grijile pe noi, livrăm gratuit la ușa ta” 

(denumite în continuare Regulamentul Promoţiei) 

 

1. Comanditarul și organizatorul campaniei promoţionale (denumită în continuare 

Promoție) 

1.1. Comanditarul și Organizatorul Promoției – EVO Foods SRL (denumit în continuare 

Comanditar / Organizator). Cu sediul: str.Pușkin 5a,of 7, Chișinău, Republica Moldova.  

1.2. Partenerul principal al promoției este Masterсard Europe SA (în continuare – Partener), cu 

sediul: str. Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. 

1.3. Parteneri ai Promoției – bănci din Republica Moldova care emit carduri Mastercard (denumite 

în continuare „Bănci”). 

1.4. Pentru Promoție, Organizatorul și Executorul Promoției au dreptul să atragă terți. 

 

2. Participanții la promoție  

2.1. La promoție au dreptul să participe persoane fizice – cetățeni ai Republicii Moldova care au 

împlinit vârsta de 18 ani și sunt deținători de card Masterсard®, cu excepția „Maestro”, eliberate 

de Bănci, (denumit în continuare „Card”) care au achitat online servicii pe pagina www.ifood.md 

(  în continuare – Pagina web) folosind cardul și care sunt în totalitate de acord cu termenii și 

regulile Promoției (denumite în continuare „Participanții la Promoție”).  

2.2. Nu sunt admise și nu au dreptul să participe la Promoție:  

2.2.1. Persoanele care nu îndeplinesc cerințele în conformitate cu clauza 2.1. ale Regulamentului; 

 

3. Teritoriul și termenii promoției 

3.1. Promoția se desfășoară pe teritoriul orașului Chișinău (în continuare – Teritoriul Promoției), 

în perioada 17 mai – 17 august 2021 inclusiv (în continuare – Perioada Promoției). Oferta este 

limitată, Perioada Promoției poate fi modificată de Organizator în conformitate cu p. 7.7. ale 

Regulamentului. 

 

4. Condiții de participare la promoție 

4.1. Pe perioada promoției (de la 00:00 17.05.2021 până la 23:59 la 17.08.202 ora Moldovei), 

Participanții la Promoție trebuie: 

4.1.1. Să deschidă  Cardul înaintea perioadei de Promoţie și/sau în perioada desfăşurării Promoţiei.  

4.1.2. Să adauge Cardul ca metodă de plată pe pagina www.ifood.md sau să selecteze Cardul deja 

salvat anterior. 

4.1.3. Pe pagina www.ifood.md Participanții vor găsi 25 restaurante cu oferta de livrare gratuită 

pentru comenzile mai mari de 200 lei, doar la achitarea cu un card emis de Mastercard. 

4.2. Nu vor corespunde condiţiilor Promoţiei: 

4.2.1. Comenzile, efectuate înainte de 00:00 17.05.2021 și după 23:59 17.08.2021, ora Moldovei; 

4.2.2. Comenzile, achitate cu Cardul în afara Teritoriului Promoţiei; 

4.2.3. Comenzile, achitate în alt mod decât cel specificat în p.4.2.1.; 

4.2.4. Comenzile, în timpul cărora a fost modificată metoda de plată din numerar în „cu Card”; 

4.2.5. Comenzile achitate cu cardul altor sisteme de plată. 

4.2.6. Comenzile achitate cu cardul prin POS-terminal. 
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5. Fondul de premiere al Promoţiei 

5.1. Fondul de premiere al Promoţiei este format din: 

5.1.1. Ofertă temporară specială pentru Perioada Promoţiei sub formă de livrări gratuite. 

5.2. Fondul de premiere al Promoţiei este limitat, iar Comanditarul / Organizatorul / Partenerul are 

dreptul să înceteze Promoția înainte de termen, informaţie care va fi afișată pe 

www.mastercard.md, www.ifood.md. 

 

6. Modul de primire a Cadoului Promoțional 

6.1. 

- intrați pe pagina www.ifood.md; 

- adăugați Cardul ca „Metodă de plată”, dacă nu a fost adăugat anterior; 

- selectați în filtrele de pe prima pagina ”livrare gratuită cu Mastercard” 

- faceți o comandă în valoare de cel puțin 200 MDL (două sute lei); 

- adăugați adresa de livrare în limita Teritoriul Promoției; 

- acceptați termenii și politica de confidențialitate; 

- apăsați butonul „continuați” și „comandați” 

6.1.1. După executarea acțiunilor specificate în p.6.1., pe ecran se va afișa automat prețul pentru 

comandă, cu prețul livrării de 0 MDL (zero lei). 

6.3.Comanditarul / Organizatorul / Partenerul nu este responsabil pentru funcționarea internetului, 

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

a cărora Reducerea nu a fost atribuită Participantului la Promoție. 

 

7. Alte condiții  

7.1. Comanditarul / Organizatorul / Partenerul are dreptul de a nu intra în corespondență sau altă 

comunicare cu Participanții la Promoție.  

7.2. Participanții la Promoție acceptă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor 

cerințelor în conformitate cu Regulamentul Promoției.  

7.3. Prin participarea la Promoţie, toți participanții la Promoţie sunt pe deplin de acord cu 

Regulamentul, înțeleg Regulamentul și se angajează să respecte Regulamentul Promoţiei. 

7.4. În cazul unei interpretări ambigue a Regulamentului, precum și a altor dispute sau probleme 

care nu sunt definite de Regulament, Comanditarul / Clientul / Partenerul ia decizia finală. Decizia 

Organizatorului este definitivă și nu poate fi atacată de către Participanții la Promoție.  

7.5. Clientul / Organizatorul / Partenerul nu este responsabil pentru incapacitatea Participantului 

la Promoție de a îndeplini toate cerințele în conformitate cu Regulamentul, să primească / să 

utilizeze Cadoul Promoțional din orice motiv (inclusiv ca urmare a forței majore sau a 

circumstanțelor personale care nu sunt dependente de Comanditar / Organizator / Partener). 

7.6. Regulamentul este postat pe Site-urile www.mastercard.md, www.ifood.md. 

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

Partener. Notificarea modificărilor aduse Regulamentului se realizează prin publicarea pe Site a 

versiunii actualizate a Regulamentului. 
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