
  

Cardul cadou STUDIO CASA 

Cardul cadou de la Studio Casa este produsul perfect atunci cand esti in cautare de cadouri.. 
Cand trebuie sa faci un cadou si nu ai timpul necesar si nici nu sttii exact ce i s-ar potrivi,  
atunci cea mai buna solutie este sa-i oferi un card cadou de la Studio Casa. In felul acesta 
esti sigur ca ai facut cadoul perfect – ii lasi posibilitatea persoanei sa-si aleaga exact 
produsul preferat.  
 

          
 

▪ Cardul este incarcat cu valoarea predefinita : 500 Lei sau 1000 Lei  
▪ Îl poţi cumpăra din cele 2 magazine fizice Studio Casa : din Voluntari sau din Băneasa Mall , 

dar si din magazinul online– dupa ce il achiti, il poti primi  in format fizic prin curier odata cu 
produsele comandate sau;  

▪ Cardul Cadou poate fi folosit pe un singur bon fiscal si nu se acorda rest. Valoarea 
cumparaturilor trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu valoarea cardului cadou ; 

▪ Perioada de valabilitate a Cardului Cadou este până la 31 dec 2022 
▪ Nu există nici o taxă sau comision de emitere sau răscumpărare - cât plăteşti exact atât va 

folosi destinatarul. 
▪ Cardul cadou poate fi utilizat numai pentru achiziţionarea produselor din magazinele fizice  

Studio Casa (Voluntari si Baneasa Mall) si nu poate fi preschimbat in alte modalitati de plata. 
▪ Nu se admite nici returul pentru un card CADOU. Daca este pierdut, nu se poate inlocui.  

 

Cardul cadou de la Studio Casa,  perfect ca dar de nunta  

 



Daca vrei sa  oferi tinerilor casatoriti un cadou frumos,  de neuitat pentru ambii parteneri, le 
poti oferi oportunitatea sa-si aleaga singuri produsele potrivite pentru viitoarea lor casa, 
dupa gustul lor. Cadoul perfect un card CADOU de 500 Lei sau 1000 Lei de la Studio Casa.    

 

Citeste Regulamentul aici. https://studiocasa.ro/regulamente 

Cumpara acum cardul de aici : 

https://studiocasa.ro/cadouri-pentru-el/card-cadou-studio-casa-1000-leii 

https://studiocasa.ro/cadouri-pentru-el/card-cadou-studio-casa-500-lei 
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