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REGULAMENTUL OFICIAL DE ACORDARE AL VOUCHERELOR DE CUMPARATURI IN 

VALOARE DE 5 LEI  

 

13.04.2021 - 03.05.2022 

 

 

 

 
 

 

 

1. Modalitatea de acordare a voucherelor: 

 

Voucherele de 5 lei care fac obiectul prezentului regulament vor fi acordate si distribuite catre clientii 

Penny in limita stocului disponibil prevazut in art. 4. 

 

Distribuirea voucherelor se va face la casele de marcat din toate magazinele Penny, clientilor care 

efectueaza cumparaturi din magazinele Penny, indiferent de valoarea acestora. Se va acorda un 

voucher pentru fiecare bon fiscal. De asemenea, voucherele vor fi disponibile si in cadrul pliantelor 

Penny care vor ajunge direct la clienti prin procedura saptamanala de distributie a pliantelor. 

 

Vouchere de 5 lei - vor fi distribuite la casele de marcat din toate magazinele Penny in perioada 

13.04.2022 - 23.04.2022. Aceste vouchere vor fi tiparite si in pliantele Penny valabile in perioada 

13.04.2022 - 19.04.2022 care vor fi distribuite direct clientilor in perioada mentionata anterior.  

 

2. Perioada de valabilitate a voucherelor si aria de acoperire:   

 

Voucherele de 5 lei care fac obiectul prezentului regulament pot fi utilizate de clienti la cumparaturi de 

minimum 50 lei (TVA inclus) pe un bon fiscal in perioada 25.04.2022 - 03.05.2022, exclusiv in 

magazinele Penny de pe teritoriul Romaniei. 

 

3. Modalitatea de utilizare a voucherelor:  

 

Voucherele pot fi utilizate pentru toate articolele din magazine, exceptand tigarile si bauturile 

spirtoase. 
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Voucherele de 5 lei pot fi folosite pentru un singur bon fiscal, la cumparaturi de minimum 50 de lei 

(TVA inclus), urmand ca suma de plata sa fie determinata prin scaderea valorii voucher-ului din 

valoarea totala a bonului fiscal. In cazul in care valoarea cumparaturilor de pe un bon fiscal nu 

insumeaza cel putin 50 lei (TVA inclus), voucherul nu poate fi utilizat. Pentru reducerea unui bon 

fiscal, poate fi aplicat un singur voucher de reducere, chiar daca valoarea cumparaturilor depaseste 50 

de lei.  

 

Voucherul nu poate fi utilizat decat pe un singur bon fiscal, neputand fi fractionat. Voucherul va fi 

retinut la casa de marcat in vederea justificarii bonului fiscal redus cu valoarea voucherului. 

 

Este interzisa reproducerea voucherelor de catre clienti sau terte persoane in vederea utilizarii acestora. 

 

4. Stocurile disponibile de vouchere: 

 

Voucherele se vor acorda in limita stocului disponibil, dupa cum urmeaza: 

 

Stocuri: 
Tip Voucher Disponibile in pliant 

Disponibile in magazine 

(inclusiv rezerve) 

Total 

Vouchere 

Voucher de 5 lei  Aprox. 2,570,615 2,700,000 5,270,615 

 


