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Voucher cadou 

Termeni şi condiţii 

Voucherul cadou emis de SC Equitana Horse Shop SRL este un certificat de valoare.  SC Equitana Horse Shop SRL 
este o societate de drept român, cu sediul în Sat Iacobeni Nr.79, Comuna Plăieșii de Jos, Judetul Harghita, 
înregistrată la Registrul Comertului sub nr J19/172/2011, având CUI RO28291775 şi punct de lucru în Calea 
Bucureştilor, nr.30, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, jud. Ilfov.  

Voucherul cadou acordă dreptul de cumpărare numai pentru produsele puse în vânzare în magazinul Equitana.  

Deţinătorul voucherului nu va putea primi contravaloarea sumei înscrise pe el. La achiziţiile cu acest voucher nu se 
dă rest. Produsele achiziţionate prin voucherul cadou nu pot fi rambursate. Voucherul poate fi folosit doar pentru 
achitarea parţială/totală a unuia sau a mai multor produse comercializate de SC Equitana Horse Shop SRL. 

Voucherul cadou poate fi achitat prin oricare din modalităţile de plată acceptate de magazin. Voucherul cadou este 

valabil timp de 6 (şase) luni de la momentul achiziţionării lui înscrisă pe acesta sau pe bonul de casă, putând fi utilizat 

până la data respectivă ori de câte ori se doreşte, până la epuizarea soldului. 

 

În cazul în care valoarea cumpărăturilor depăşeşte soldul disponibil pe voucherul cadou, diferenţa poate fi achitată în 

numerar sau prin oricare dintre celelalte modalităţi de plată acceptate de magazinul Equitana. Dacă preţul produsului 

e mai mic decât valoarea voucherului, diferenţa de preţ se poate folosi în termenii de valabilitate ai voucherului pentru 

avans sau plata integrală a unui alt produs. În acest sens, se vor alătura voucherului bonurile de casă aferente 

produselor cumpărate prin acesta. Soldul disponibil pe voucherul cadou reprezintă diferenţa dintre soldul anterior 

momentului în care este efectuată o achiziţie şi contravaloarea acesteia.  

 

Produsele cumpărate cu voucherul cadou se supun aceleiaşi politici referitoare la schimbări şi returnări ca orice alt 

produs vândut.  

 

Voucherul cadou este un document la purtător, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. 

Equitana Horse Shop nu îl va înlocui în caz de furt, pierdere, rătăcire sau deteriorare. 

Perioada de valabilitate începe de la data înscrisă pe voucherul cadou şi durează 6 (şase) luni. Dupa expirarea 
perioadei de valabilitate, voucherul devine nul. Un deţinător poate folosi pentru achiziţionarea produselor un singur 
voucher. 

SC Equitana Horse Shop îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament şi se angajează ca 
înaintea operării unor astfel de modificări să le facă publice prin intermediul site-ului www.equitana.ro şi al oricăror 
alte canale de comunicare pe care le consideră oportune. 

Pentru orice informaţii legate de obţinerea şi utilizarea voucherului cadou, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail 

office@equitana.ro sau officebucuresti@equitana.ro. 

Utilizăm informatiile strânse indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul 

îmbunătăţirii ofertei noastre în vederea creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite, pentru soluţionarea întrebărilor 

dvs şi îmbunătăţirii site-ului nostru.  

În momentul achiziţiei voucherului cadou, clientul se obligă să citească şi să accepte Termenii şi condiţiile de 
utilizare,implicit dându-şi acordul asupra utilizării datelor cu caracter personal pentru a fi informaţi prin e-mail sau alte 
forme de comunicare asupra actualizarii site-urilor web sau a noilor oportunităţi oferite.  

 


