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Regulament Campanie “Klap.ro - Brand 🇷🇴 românesc, prietenos cu bugetul tău de român chibzuit” 

28 noiembrie 2022 – 02 decmbrie 2022 

 

Pentru toate comenzile plasate pe site-ul klap.ro, în perioada 28 noiembrie 2022 – 02 decembrie 2022, 
cumpărătorii beneficiază de Vouchere cadou în valoare de 50Lei și respectiv 100Lei, valabile 30 zile 
lucrătoare din momentul generării acestora, în funcție de valoarea coșului de cumpărături. 

Voucherele oferite cadou în cadrul acestei Campanii se poate aplica o singură dată, într- o comandă 
ulterioară față de comanda în urmă căreia s-a oferit voucherul, pentru produsele comercializate pe 
klap.ro, și nu sunt cumulabile cu alte oferte, campanii sau coduri de reducere. 

1.     Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei 

Campania cu titlul “Klap.ro - Brand 🇷🇴 românesc, prietenos cu bugetul tău de român chibzuit”  (denumită 
în continuare „Campania”) este organizată și desfășurată de KLAP TECH S.R.L., cu sediul în București, Str. 
Turturelelor, Nr. 48, Etaj 1, Camera 1.2A, Sector 3, Cod Unic de Înregistrare 41981934, atribut fiscal RO, 
IBAN: RO64BACX0000001962890001, deschis la Unicredit Bank SĂ, denumită în continuare “Beneficiar”. 

Scopul Campaniei “Klap.ro - Brand 🇷🇴 românesc, prietenos cu bugetul tău de român chibzuit” este de a 
oferi clienților o experiență KLAP-tastica (inedită) pe site-ul www.klap.ro și de fidelizare a vizitatorilor.  
Campania nu este cumulabilă cu alte campanii pe care Organizatorul le are în desfășurare sau urmează să 
le organizeze în perioada 28.11.2022-02.12.2022.   

2.     Durata campaniei 

Campania se desfășoară începând cu data de de 28 noiembrie 2022 ora 9.00 și se va finaliza la data de 02 
decembrie 2022, ora 23:59:59. 

3.     Acordarea Voucherelor cadou din campanie 

Pe parcursul campaniei, orice comandă plasată pe klap.ro aduce un voucher cadou astfel: 

- la orice achiziție de peste 500Lei beneficiezi de un voucher cadou în valoare de 50Lei; 

- la orice achiziție de peste 1000Lei beneficiezi de un voucher cadou în valoare de 100Lei; 

Voucherele se acordă per comandă si nu per client/utilizator. Dacă un client/utilizator plasează mai multe 
comenzi pe site-ul klap.ro, a căror valoarea însumează peste 500Lei și/sau 1000Lei acesta nu va beneficia 
de Vocuher cadou. Condiția de acordare a Voucherelor este ca valoarea unei comenzi să fie de peste 
500Lei și respectiv 1000Lei. 

4.     Date de contact 

Pentru orice informații sau nemulțumiri cu privire la Campanie ne puteți contacta la numarele de 
telefon +40 771 222 555  și +40 771 222 666 sau la adresa de e-mail info@klap.ro. 
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Orice nemulțumire sau reclamație legată de organizarea și derulareaCampaniei se vor putea trimite la ur
mătoarea adresa: info@klap.ro, până la dată de 03 decembrie 2022.  

La mulți ani, România! 

 

 

 


