ACT ADITIONAL nr 1/ 09.10.2014
la Programul de fidelizare BILLA CARD PLUS
Avand in vedere prevederile art 4.2.7 din ANEXA 1 la Regulament , Organizatorul stabileste astfel :
ART 1. In perioada 09 octombrie 2014 – 30 noiembrie 2014, se completeaza CAP 4.2 denumit Beneficiile programului
BILLA Card Plus cu un nou articol 4.2.8, care va avea urmatoarii termeni:
„CAMPANIA DE LANSARE” a Programului si Cumularea de sume
In perioada mai sus mentionata se desfasoara CAMPANIA DE LANSARE in toate Magazinele pastrand specificitatile
descrise mai sus, dar avand urmatoarele particularitati:
- In perioada 09 octombrie – 31 octombrie pe Card se va cumula valoare conform cu valoarea inregistrata pe bonul
de cumparaturi
- La atingerea pragului de 350 lei pe bonul de cumparaturi se va printa pe bonul de casa un cod de bare care
anunta acordarea unei reduceri de 10% la un singur cos de cumparaturi, la alegere, efectuate intre 01-30
noiembrie.
- In perioada 01-30 noiembrie se poate folosi voucherul eliberat anterior pentru a beneficia de o reducere de 10% la
un cos de cumparaturi, la alegere.
Nu exista restrictii de valoare la cosul de cumparaturi ales pentru acordarea reducerii.
BILLA Card Plus ofera, de asemenea, participantilor si posibilitatea de a acumula sumele cheltuite intr-o singura luna si de
a accesa, o singura data la alegere, in luna urmatoare, in functie de valoarea sumelor cumulate in luna anterioara, un
discount , conform promotiilor ce vor fi anuntate de Organizator.
BILLA Card Plus, este disponibil clientilor in mod gratuit, pe loc, in toate Magazinele, in schimbul completarii integrale si a
semnarii formularului de inscriere in programul de fidelitate BILLA Card Plus.
Accesul la folosirea sumelor acumulate sunt posibile doar pentru Participantii care detin un card cu toate datele obligatorii
completate corect in sistem, adica au completat si semnat formularul de inscriere, conform specificatiilor din prezentul
Regulament Oficial.
Participantii pot avea acces la folosirea sumelor numai dupa ce au completat si semnat formularul de inscriere si l-au predat
unui angajat de la punctul info/casa facturi. Activarea cardului se face la prima scanare (prima cumparatura efectuata), ceea
ce face posibil din acel moment accesul la folosirea sumelor acumulate.
Mecanismul campaniei de cumulare de sume
Fiecare participant la program va cumula pe card valoarea tuturor cumparaturilor dintr-o anumita perioada de timp iar functie
de valoarea totala a acestora si dupa atingerea unui prag minim stabilit si anuntat public, in luna urmatoare, i se va tipari
automat pe bonul de casa un cod de bare cu ajutorul caruia va putea beneficia de o reducere la un cos de cumparaturi, la
alegere, in luna urmatoare. Acest bon de reducere se va printa succesiv pe toate bonurile ulterioare, pana la utilizarea sa in
perioada de fructificare.
In perioada de colectare contul de client va cumula sumele conform cu valoarea bonului de casa (exemplu; pentru un bon de
25 lei contul de va debita cu 25 lei) indiferent de articolele aflate pe bonul de casa, iar in perioada de aplicare a discount-ului
vor fi excluse de la acordarea reducerii tigarile, taxa verde, taxa eco, articolele Clever, ziarele si revistele, pungile de
cumparaturi,bonurile valorice, cartelele de telefonie si articolele aflate in alte promotii. In cazul in care Organizatorul decide
sa limiteze valoarea maxima pentru care se acorda discount-ul, acesta are obligatia sa anunte clientii in mod corespunzator.
In cazul in care exista limitati cantitative la acelasi tip de marfa in scopul eliminarii riscului de achizitii en gros, clientul este
obligat sa tina cont de acest lucru si Organziatorul poate refuza acordarea reducerii in acest caz.
Inregistrarea sumelor pe card se face doar din momentul scanarii cardului, fara posibilitate de incarcare retroactiva a
acestora. De aceea card-ul trebuie prezentat la fiecare cumparatura.
Valoarea totala a cumparaturilor poate fi vizualizata pe bonul de casa doar in perioada in care o promotie de tip ‚cumulare de
sume’ este disponibila si se va face dupa cum urmeaza: Valoarea curenta din luna, Valoarea inregistrata la cumparatura
curenta, Valoarea totala.
Stadiul inregistrarii de sume in contul de client poate fi interogat la info@billa,ro si de la numarul de telefon Tel Verde 0 800
800 139 de luni pana sambata intre orele 09:00 si 18:00 (gratuit pe teritoriul Romaniei si apelabil din orice retea de telefonie
fixa ori mobila).
Bonul de reducere se poate folosi o singura data de catre oricare din cei 4 posesori de carduri aferente unui cont de client la
o singura cumparatura, la alegere, din luna ulterioara celei in care se cumuleaza suma necesare. Ulterior utilizarii acestei
reduceri, promotia inchide posibilitatea de acordare ulterioara a discount-ului.

