
 
Regulament utilizare cupoane reducere 30% din flyerele Divertiland Parks – oferite la Targul de 
Turism al Romaniei, februarie 2018. 
 
Prezentul Regulament completeaza prevederile cuprinse in flyerul informativ emis de Divertiland 
Playland si are caracter de aplicabilitate pe toata durata campaniei, in perimetrul parcului de 
distractii, Divertiland Playland, in perimetrul parcului de distractii Divertiland Playland, cuprinzand 
prevederi, norme si reguli de siguranta in beneficiul clientilor.  
Divertiland Playland isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament, cu 
actualizarea acestuia pe website-ul www.divertilandplayland.ro 

1) Valabilitatea cupoanelor/campaniei 30% reducere pentru copii la Divertiland Playland 
Campania de promovare a flyerelor informative si a voucherelor de reducere are loc in perioada 22-
25 februarie 2018 in Bucuresti in cadrul Targului de Turism al Romaniei (Romexpo). 
Valabilitatea cupoanelor achizitionate prin intermediul acestei campanii este exclusiva pentru zilele 
de joi pana duminica, in timpul programului de functionare al parcului de distractii, Divertiland 
Playland pana la sfarsitul sezonului de primavara, 2018. 
Divertiland Playland poate scurta sau extinde terminarea sezonului de operare, cu anuntarea celor 
interesati prin intermediul site-ului sau si/sau paginii de Facebook.  
Promotia comunicata prin intermediul cuponului nu se cumuleaza cu alte promotii  
existente la momentul intrarii si se poate utiliza doar in conditiile specificate mai sus si exclusiv in 
intervalul joi - duminica. Cupoanele pot fi folosite doar pentru accesul la Divertiland Playland si nu 
fac referire la accesul la evenimente, de orice natura, sau zile speciale.  
 
Informatii referitoare la durata sezonului la Divertiland Playland, datele de deschidere/inchidere, 
programul zilnic de functionare, zile speciale, sunt disponibile pe site-ul Divertiland Playland sau pot 
fi obtinute printr-un apel in call center-ul Divertiland, la nr de telefon 021.9446, sau prin 
transmiterea unui email la adresa office@divertiland.ro  
 
2) Achizitia si Utilizarea cupoanelor  
a) Achizitia flyerelor informative care contin cupoanele de reducere se face exclusiv prin intermediul 
reprezentantilor Divertiland Playland prezenti la Targul de Turism al Romaniei, editia 22-
25.02.2018. 
b) Flyerul informativ conţine un cupon ce poate fi utilizat pentru achiziționarea biletelor de intrare 
pentru copii cu o reducere de 30%, iar acesta este transmisibil, atâta timp cât se respectă restul 
prevederilor.  
c) Cupoanele se pot utiliza la casieria Divertiland Playland numai dupa ce au fost completate in 
intregime pe verso.  
d) Cupoanele utilizate vor fi predate catre casieria Divertiland Playland din Sos. Pipera, Nr. 59.  
e) Odata achizitionate, cupoanele pot fi utilizate o singura data pana la sfarsitul sezonului de 
primavara, 2018 la Divertiland Playland, ale carui date vor fi comunicate prin intermediul site-ului 
www.divertilandplayland.ro, exclusiv intre zilele de joi-duminica. Sarbatorile legale, sunt 
considerate zile cu regim special, iar cupoanele nu pot fi utilizate. 
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in aceste zile. Divertiland Playland isi rezerva dreptul ca in anumite zile, cand capacitatea de 
acomodare a parcului este depasita, sa refuze accesul clientilor.  
Cupoanele nu pot fi utilizate in accesul la evenimente sau achizitionarea unor pachete speciale, 
precum evenimentele.  
f) Cupoanele nefolosite nu pot fi transferate catre sezonul 2019, utilizate in alta locatie decat sau 
transformate in bani sau alte servicii.  
g) Cupoanele pot fi utilizate doar in acelasi moment cu cel al achizitiei unui bilet normal.  
 
3) Alte prevederi  
a) Cupoanele se pot utiliza cu respectarea prevederilor pct 1, in functie de locurile disponibile in 
cadrul parcului de distractii Divertiland Playland. Cupoanele nefolosite Nu pot fi transferate catre 
sezonul 2019, utilizate in alta locatie sau transformate in bani sau alte servicii.  
b) Biletul de intrare la Divertiland Playland include accesul in parc si implicit la atractiile care au 
regim de utilizare gratuit pe perioada sezonului de primavara 2018, in timpul programului normal 
de operare al parcului, anuntat prin intermediul site-ului Divertiland Playland. Clientii au 
obligativitatea parcurgerii Regulamentului Divertiland Playland, disponibil pe site-ul 
http://divertilandplayland.ro/regulament-ttr2018.pdf, care contine informatii utile si in beneficiul 
clientului.  
c) Divertiland Playland nu practica sistemul de rezervari.  
d) Pentru informatii legate de functionarea parcului, call-center-ul Divertiland este operational in 
intervalul luni-duminica 10:00 – 18:00 - la numarul de telefon 021.9446.  
e) In caz de suspiciune de neautenticitate al unui cupon, Divertiland Playland isi rezerva dreptul de 
a refuza accesul clientului in incinta parcului si poate retine cuponul spre analiza. 
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