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ANEXA 4 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL  

CAMPANIEI DE PAȘTE DELIMANO 2022 

 

SECȚIUNEA 1. Mecanismul Campaniei promoționale ’Vânătoarea de oua’’. 

În perioada 21-25 aprilie 2022 Organizatorul va desfașura o competiție pentru toate persoanele care 

viziteaza site-ul Delimano, astfel toți vizitatorii paginii sunt invitati sa participe la Vanatoarea de oua. 

 

Pe site, exista produse marcate cu un Ou de Paste, iar in momentul in care sunt gasite, se va primi automat 

un ou , in momentul in care se vor colecta 3 Oua,  se va primi un Cupon de reducere 5%, care poate fi 

folosit ulterior pentru comenzi pe site-ul Delimano, conform instructiunilor de la Sectiuniunile 3-4. 

 

SECTIUNEA 2. Instructiuni de Participare la Concursul  ’Vânătoarea de oua’’. 
 

 Pe site-ul Delimano  se vor detalia pasii de participare, enumerati mai jos: 

 

Ce trebuie să faci:  

 

1. Mai întâi dai clic pe Start Vânătoare de ouă.  

 

2. Apoi treci prin categoriile noastre și încercă să găsești un produs marcat cu ou de Paște.  

De exemplu, dai clic aici [link https://www.delimano.ro/vase-de-gatit ] și derulezi în jos pentru a vedea 

ce produs ascunde un ou.  

 

3. Un ou este ascuns în fiecare categorie.  

 

4. Când găsești un ou, acesta va fi colectat automat și afișat în partea stângă a paginii.  

 

5. Când colectezi 3 ouă, va apărea o fereastră pop-up cu premiul tău! Apoi doar apeși butonul pentru a 

răscumpăra premiul.  

 

SECȚIUNEA 2. Modalitate de aplicare a cuponului de 5% reducere : 

Cuponul va fi denumit VANATOR5, iar participantul care il primeste il poate folosi introducand acest  

cod la finalizarea comenzii pe site,  pentru aplicarea reducerii de 5% la comanda de produse marca 

Delimano . 

 

SECȚIUNEA 3. VALABILITATEA OFERTEI 

Cuponul Vanator5 va fi valabil în perioada 21-27 aprilie 2022. Pentru obținerea de informații 

suplimentare vă rugăm să trimiteți un e-mail la info@delimano.ro. 

Toate celelalte prevederi din Regulamentul oficial al Campania de Paște Delimano 2022 rămân 

nemodificate. 
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