REGULAMENT UTILIZARE CARD

SECTIUNEA 1. EMITERE CARD MOLDOVA CENTER
Emitentul cardului Moldova Center este SC RIVIUM GALERIA MALL SRL, proprietar al cladirii
Moldova Center, cu sediul social in Iasi, strada Palat nr.1, cod postal 700019, România, telefon
0232/262208, fax 0232/262210, înmatriculata la Registrul Comertului Iasi sub numarul J22/210/2007, cod
fiscal 18311417, atribut fiscal RO, avand contul deschis la OTP BANK ROMANIA SA, Cod IBAN
RO38OTPV130001170563RO02.

SECTIUNEA 2. DISPOZITII GENERALE
Cardul Moldova Center reprezinta beneficiul oferit de catre SC RIVIUM GALERIA MALL SRL, exclusiv
pentru angajatii chiriasilor care isi desfasoara activitatea in cladirea Moldova Center.
Cardul Moldova Center este valabil începand cu data predarii acestuia catre beneficiar și pana la data
incetarii contractului individual de muncă incheiat de catre beneficiar cu oricare dintre companiile care isi
desfasoara activitatea in cladirea Moldova Center, sau pana la data retragerii/anularii cardului de către
administrația Moldova Center.
La incetarea contractului individual de munca, angajatorul va recupera cardul MOLDOVA CENTER de la
fostul angajat, sau va declara cardul anulat catre administratia Moldova Center, in cazul in care nu a fost
recuperat.

SECTIUNEA 3. BENEFICIARII
Beneficiarii cardului Moldova Center sunt angajatii chiriasilor care isi desfasoara activitatea in cladirea
Moldova Center.
Beneficiarii au obligatia de a citi prezentul regulament de utilizare a cardului Moldova Center si de a-si
insusi prevederile si conditiile prezentului regulament la fiecare utilizare a cardului Moldova Center.
Anterior solicitarii discountului, beneficiarul este obligat sa prezinte retailerului cardul Moldova Center.
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SECTIUNEA 4. BENEFICII CARD MOLDOVA CENTER

Categorie

Nume partener

Mara Exchange
Sevda
Fuji Film
Plafaria
Sofiaman
Lorenzo
Elmate
Chiriasi Moldova Center
GSM Rapid
Inmedio
Tulip
Restaurant Dopopoco
La Corniche Moldova
Mara to go
Fest One

Activitate partener
Schimb valutar
Bijuterii
Studio foto
Plafar si drogherie
Lenjerie
Incaltaminte
Camasi, alte articole barbatesti
Accesorii GSM
Stampile, produse personalizate
Florarie
Restaurant
Cafenea
Coffee to go
Bijuterii

Tip beneficiu

Club Armony

Sala fitness

Mobexpert Iasi

Mobilier

Fenice Palas
Czech In restro Brewery
Staropramen
Madison
Tribeca
La Corniche (Palas, Iulius Mall)

Restaurant

Reducere din ecartul cursurilor de vanzare-cumparare a valutei de 1 punct
10% reducere, cu exceptia bijuteriilor din aur
10% reducere pentru servicii
10% reducere
10% reducere
10% reducere
10% reducere
10% reducere pentru accesorii
15% reducere la produsele din magazin
10% reducere
10% reducere, exceptand produsele care fac obiectul altor promotii
15% discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica
10%, exceptand produsele din tutun
10% pentru produsele din magazin
20% reducere si 10% reducere pentru un insotitor la abonamentele nelimitate
fitness si aerobic
30% reducere la abonamentele nelimitate fitness si aerobic cu avans de 12 luni
pentru minim 200 de abonati
Discount de 10% aplicat la toate produsele, exceptand cele care fac obiectul
altor campanii promotionale
17 % discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica

Restaurant

15% discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica

Restaurant
Restaurant
Cafenea

Transparenta

Optica medicala

Frankly Burgers

Alimentatie - foodcourt

Mado

Alimentatie - foodcourt

Bistro MOO

Restaurant

Mr. Pott

Alimentatie - foodcourt

Cabinet Willing

Servicii de psihoterapie si
dezvoltare personala

Green Spa Salon
Happy Booth photos

Salon cosmetica
Cabina foto evenimente

15% discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica
15% discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica
15% discount, de luni pana vineri; 10% discount sambata si duminica
20% reducere pentru lentilele cu filtru de calculator
10% discount pentru restul produselor comercializate
Pachet gratuit de întreținere (spray de curățare + lavetă din microfibră + toc)
pentru comenzile complete (rama + lentile).
10% exceptand produsele care fac obiectul altor promotii
10% se acorda tuturor produselor gatite proprii, exceptand produsele care fac
obiectul altor promotii, bauturile racoritoare, berea, cafeaua si pungile pentru
pachete
10%, exceptand produsele care fac obiectul altor promotii
10% se acorda tuturor produselor gatite, exceptand bauturile si produsele care
fac obiectul altor promotii
Atelier Be the Best You - 8 module a câte 8 ore fiecare - 350 lei/modul;
Curs de puericultură (tip Lamaze) -14 ore - 300 de lei;
Atelier “Intâlnire cu copilul meu” - 6 module a câte 4 ore fiecare - 120
Ron/modul
Ședința de psihoterapie - 120 Ron
20 % reducere la toate serviciile, mai putin machiajul (greenspasalon.ro)
Guest book + stick gratuit (www.happybooth.ro)

Partener extern

SECTIUNEA 5. UTILIZAREA CARDULUI MOLDOVA CENTER
Cardul Moldova Center nu este un instrument de plata si nu confera titularului acestuia decat dreptul de a
beneficia, la cerere, de acordarea discount-urilor la produsele si/sau serviciile precizate in SECTIUNEA 3.
a prezentul regulament, cu conditia solicitarii discountului si a prezentarii CARDULUI MOLDOVA
CENTER, anterior efectuarii platii serviciilor respective.
Cardul Moldova Center nu este transmisibil, el poate fi utilizat doar de beneficiarul caruia i-a fost atribuit.
Falsificarea cardurilor este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Orice reclamatie a Beneficiarului privind serviciile prestate de Retaileri, acordarea discounturilor sau
cardul MOLDOVA CENTER, va fi insotita de bonul fiscal si va fi depusa mai intai la receptia Moldova
Business Center.
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