
TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
VOUCHER CADOU de la WEDART

1. DEFINITIE
Voucherul Cadou emis de WEDART este un certificat de valoare si se poate utiliza numai pentru achi-
zitionarea serviciilor oferite de WEDART.

2. DESTINATIA VOUCHERULUI
Voucherul da dreptul Detinatorului sa foloseasca suma inscrisa pe el doar pentru achizitionarea de 
servicii oferite de WEDART. Pe fiecare VOUCHER este indicata suma si tipul serviciului la care poate fi 
aplicata reducerea.

3. VALOAREA VOUCHERULUI
Detinatorul voucherului nu va putea primi contravaloarea sumei inscrisa pe el. Voucherul poate fi 
folosit doar pentru achitarea partiala a unui serviciu comercializat de WEDART. 

4. ACHIZITIONARE
WEDART trimite aceste vouchere pe email acelor persoane care participa la promotie si au trecut 
inregistrarea pe saitul www.wedart.md/promo. Voucherele vor fi primite pe e-mail, in cel mult 24 de 
ore de la inregistrare. VOUCHERUL nu poate fi folosit decat o singura data.
In momentul in care un client efectueaza inregistrarea pentru a primi un voucher, se obliga sa citeas-
ca si sa accepte Termenii si conditiile de utilizare.

5. UTILIZARE SI VALABILITATE
Voucherul este valabil numai impreuna cu adresa (contul) de email pe care a fost expediat VOUCHE-
RUL. Voucherul promotional poate fi facut cadou unei terte persoane impreuna cu adresa de email 
pentru a putea fi validat.  VOUCHERUL cu nominal mai mare este prioritar, iar voucherul cu nominal 
mai mic (daca îl posedati) automat devine nul. Voucherele nu pot fi sumate pentru a obține o reduce-
re mai mare. Dupa expirarea perioadei de valabilitate, voucherul devine nul. Perioada de valabilitate 
va fi scrisa pe voucher. Voucherul va putea fi folosit o singura data.

6. MODIFICAREA REGULAMENTULUI
WEDART isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament si se angajeaza ca inain-
tea operarii unor astfel de modificari sa le faca publice prin intermediul site-ului www.wedart.md si 
al oricaror alte canale de comunicare pe care le considera oportune.

7. CONTACT
Pentru orice informatii legate de obtinerea, utilizarea voucher-ului, va rugam sa ne scrieti pe adresa 
de e-mail wedart.md@gmail.com. Pentru a transforma Voucherul intr-un Serviciu comercializat de 
WEDART, Detinatorul trebuie sa contacteze WEDART, telefonic (0 693 83 329) sau prin email la adresa 
wedart.md@gmail.com.

8. COLECTAREA SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Noi utilizam informatiile stranse de pe saitul www.wedart.md, indiferent daca sunt date personale, 
demografice, colective sau tehnice, in scopul de a administra inregistrarea conturilor dvs., de a soluti-
ona intrebarile dvs, de a imbunatati saitul nostru, de a consulta utilizatorii in vederea cresterii calitatii 
Serviciuelor si serviciilor oferite. La primirea voucherului ati agreat termenii si conditiile WEDART, 
implicit dandu-va acordul asupra utilizarii datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informati prin 
e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizarii saiturilor web, noilor oportunitati oferite de 
WEDART si asupra informatiilor aditionale care sunt in interesul dvs precum si newslettere cu infor-
matii utile. 


