
Regulament Oficial  

,,Tombola Sebamed,, 

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei 

,,Tombola Sebamed,, organizată și desfășurată de AMOFARM SRL, cu sediul în mun. 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.62, IDNO 1002600040737, reprezentată prin directorul 

general Natalia Sturza, care activează în baza Statutului (denumită în continuare 

,,Organizatorul,,). Toți participanții care vor participa în ,,Tombola Sebamed,, sunt obligați să 

respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, care vor fi menționate mai jos. 

Regulamentul Oficial al ,,Tombola Sebamed,, este afișat public pe pagina oficială  

www.felicia.md, pentru mai multe detalii sau neclarități vă puteți adresa la numărul de 

telefon al liniei fierbinte Felicia: (022)323333. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 

sau schimba prezentul regulament, urmând ca toate modificările inițiate să intre în vigoare 

numai după publicarea acestor modificări în mod oficial. 

Secțiunea 2. Durata Tombolei si aria de desfăsurare  

,,Tombola Sebamed,, va avea loc în perioada 1 martie 2019 – 20 aprilie 2019, urmând să fie 

organizată și să se desfășoare în farmaciile Felicia din întreaga țară. 

Secțiunea 3. Dreptul la participare  

Poate participa la ,,Tombola Sebamed,, orice persoană fizică cu domiciliul sau cu reședința în 

Republica Moldova, deținător al Cardului Frumos, figurând cu card de fidelitate activ în baza 

de date a Farmaciei Felicia.  

La ,,Tombola Sebamed,, nu au dreptul sa participe: angajații, soțiile/soții precum și rudele de 

gradul I ale acestora. 

Secțiunea 4. Mecanismul ,,Tombola sebamed,,  

Înscrierea în ,,Tombola Sebamed,, se face în baza tichetului de inscriere– anexat prezentului 

regulament, tichet care va fi prezent în toate farmaciile Felicia, începând cu data de 1 martie 2019, cu 

condiția că cumpărătorul achiziționează produse Sebamed în valoare de minim 300 lei. Vor fi 

considerate valabile doar acele tichete unde toate câmpurile au fost completate deplin cu date veridice.  

Tichetele se vor strânge în toate farmaciile Felicia, în boluri special pentru colectarea acestora.  

Desemnarea câștigătorilor participanți în tombolă va fi efectuată săptămânal în una din farmacii care 

va fi aleasă aleatoriu. Marea extragere din data de 20 aprielie 2019 se va marca printr-un eveniment 

dedicat. Adresa și ora de desfășurare a evenimentului vor fi anuntate în prealabil.  

Câștigătorii vor fi anuntati personal de catre un angajat al farmaciei Felicia, in termen de 10 (zece) 

zile lucrătoare de la data încheierii extragerii, prin mijloacele de contact specificate în formularul 

completat. Ridicarea premiilor se vor face in farmaciile din apropierea câștigătorilor. 

http://www.felicia.md/


Farmacia Felicia va depune toata diligența pentru desfășurarea în bune condiții a ,,Tombolei 

Sebamed,,  și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe.  

Pe toată perioada tombolei, doritorii pot afla detalii despre în orice farmacie Felicia, la numărul: 0(22) 

32 33 33 sau  067 323 333 sau pe . 

Secțiunea 5. Premiile  

Premiile care pot fi câștigate la ,,Tombola Sebamed,, prin extragere sunt următoarele: 

1. Zilnic: 1 premiu de 1000 de petale bonus 

2. Săptămânal: 1 premiu din categoria jucării/ accesorii/ utilaje de bucătărie și veselă pentru copii 

3. Săptămânal: 1 premiu pentru achizițiile de produse Sebamed, realizate online  

4. Marea Extragere: premii eletrocasnice (Masina de spalat, frigider, aspirator, bicicletă)  

Secțiunea 6. Regulamentul ,, Tombola Sebamed ,, 

Regulamentul ,, Tombolei Sebamed,, este disponibil gratuit în toate farmaciile Felicia. 

Secțiunea 7. Încetarea ,, Tombola Sebamed,, 

Prezenta Tombolă poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, caz 

fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive 

independente de voința sa, de a continua prezenta Tombolă. 


