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 Lista partenerilor campaniei promoţionale „PROFITĂ DIN PLIN!” 
Serviciul suport carduri (24/24) 

 

Tel. (+373 22) 548940 

 Nr. PARTENER REDUCERI INFORMAŢIE 
ADRESA 

p-u ridicarea premiilor 

CUMPĂRĂTURI 

1 

 

 

*5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 75 lei, nu se aplică reducere 
între 75-199 lei, reducerea - 3% 
mai mare de 200 lei, reducerea - 5% 

Unimarket - cea mai mare reţea de magazine de produse 

alimentare în care nu e nevoie să parcurgi spaţii imense şi 
să pierzi timpul făcînd cumpărături. 

str. V.Alecsandri, 143, 
Chişinău 

2 

 

*5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 499 lei, reducerea - 3% 
mai mare de 500 lei, reducerea - 5% 

ZORILE - cel mai mare producător autohton de 

încălţăminte din piele, care e apreciată în toată Europa. 
www.zorile.md  

str. Calea Ieşilor, 8, Chişinău 

3 
 

 

*4% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 299 lei, nu se aplică reducere 
între 300-999 lei, reducerea - 3% 
mai mare de 1000 lei, reducerea - 4% 

TAGAER – cea mai mare companie din Moldova în 

vînzarea lenjeriei pentru femei. Realizează articole de 
calitate europeană, cu design original pentru a face orice 

femeie să se simtă incredibil de frumoase. 

www.tagaer.md 

bd. Ştefan cel Mare, 8, 
Chişinău   

4 

 

 

*5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 199 lei, nu se aplică reducere 
între 200-499 lei, reducerea - 2% 
mai mare de 500 lei, reducerea - 5% 

IUVAS - аrticole din tricot pentru toată familia ce 

corespund celor mai noi tendinţe ale modei. 

www.iuvas.com 

str. Meşterul Manole, 9, 
Chişinău 

5 

 

7% 
LEGO - unul din cele mai renumite şi distractive jocuri 

pentru copii, Lego ajută la dezvoltarea abilităţilor 
intelectuale, creative, logice şi psihice  

str. P. Zadnipru, 7/3, ap. 142, 
Chişinău 

PRODUSE PETROLIERE 

6 

 
 

 

*2,5%  
 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 199 lei, nu se aplică reducere 
între 200-499 lei, reducerea – 1,5%  
mai mare de 500 lei, reducerea – 2,5%  

ROMPETROL – una din cele mai moderne companii de 

pe piaţa locală a produselor petroliere, cu o vastă reţea a 
staţiilor de alimentare cu carburanţi. 

www.rompetrol.md 

str. Puşkin 11, Chişinău 

http://www.zorile.md/
http://www.tagaer.md/
http://www.iuvas.com/
http://www.rompetrol.md/


2 
 

SPORT / FRUMUSEŢE / SĂNĂTATE 

7 

 

2% 

Felicia - prima reţea naţională de farmacii din Moldova care 

se bazează în activitatea sa pe calitate, inovaţie şi deservire 
la nivel înalt. 

www.felicia.md 

str. Kiev, 11, Chişinău 

8 

 

3% 

Niagara fitness club – centru sportiv ce oferă cea mai 

largă gamă de servicii necesare pentru a menţine forma 
fizică excelentă. 

www.niagara.md 

str. Ghidighici, 5, Chişinău 

9 

 

7% 

Aquaterra - oferă un tratament complex a sănătăţii şi 

frumuseţii cu ajutorul fitnesului, cosmetologiei medicinale şi o 
alegere mare de SPA proceduri.  

www.aterra.md  

bd. Decebal, 6/4, Chişinău 

RESTAURANTE / DIVERTISMENT 

10 

 

*3% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere 
mai mare de 200 lei, reducerea  - 3% 

Restaurant OLIVA - restaurant de tip familial, 

specializat pe bucătăria mediteraneană, preponderent cea 
italiană. 

www.oliva.md 

bd. Moscova, 5, Chişinău 

11 

 
*3% 

 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere 
mai mare de 200 lei, reducerea  - 3% 

Tucano Coffe - locul ideal pentru cei ce iubesc cafeaua, 

este casa perfectă pentru întîlnirile cu prietenii, odihnă şi 
inspiraţie. 

www.tucano.md 

str. A. Puşkin, 15, Chişinău 

12 

 
*3% 

 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere 
mai mare de 200 lei, reducerea  - 3% 

Pizza Celentano - locul pentru toate categoriile de vîrstă 

şi pentru orice sărbătoare, petrece cele mai tari momente din 
viaţa ta alături de noi. 

www.celentano.md 

str. A. Puşkin, 30, Chişinău 

13 

 

10% 
 Restaurantul FLIRT -  locul ideal pentru o seară 

romantică sau pentru un eveniment important. 

www.facebook.com/FlirtResto 

str. V.Alecsandri, 111, 
Chişinău 

14 

 
 

10% 

SARGON - aici găsiţi clasica, avangardul şi hi-tech-ul într-

un singur coktail, este locul ideal unde vă puteţi petrece 
timpul liber neformal. 

www.sargon.md 

str. A. Puşkin, 22, Chişinău 

http://www.felicia.md/
http://www.niagara.md/
http://www.aterra.md/
http://www.oliva.md/
http://www.tucano.md/
http://www.celentano.md/
http://www.facebook.com/FlirtResto
http://www.sargon.md/


3 
 

TOTUL PENTRU CASĂ 

15  

 

*2% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 199 lei, reducerea – 0,5% 
între 200-1499 lei, reducerea - 1% 
mai mare de 1500 lei, reducerea - 2% 

Keramin - Cea mai buna gresie şi faianţă. Preţuri 

avantajoase. Sortiment larg. Întotdeauna în stoc. 

www.keramin.md 

str. Uzinelor, 19, Chişinău 
bd. Decebal, 6, Chişinău  

16 

 

5% 

Stroylux - supermarket ce realizează o  gamă largă de 

materiale de construcţii şi mărfuri pentru casă ce se 
diversifică în continuu. 

www.stroylux.md 

str. Uzinelor, 90, Chişinău 

17 

 *5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 15000 lei, reducerea  - 2% 
mai mare de 15000 lei, reducerea  - 5% 

Confort - lider autohton în producerea mobilei din materii 

prime ecologic pure, de înaltă calitate, ce vor defini căldura şi 
confortul casei. 

www.confort.md 

str. Mesager, 19, Chişinău 

18 

 

8% 

Modus - magazin salon unde găsești totul pentru casa ta: 

materiale de construcţie, mobilă, draperii,  mărfuri de uz 
casnic. 

www.modus.md 

str. Calea Moşilor, 11, 
Chişinău 

19 

 

 

*5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 199 lei, nu se aplică reducere 
între 200-1499 lei, reducerea - 2% 
mai mare de 1500 lei, reducerea - 5% 

VITESSE & GIPFEL - veselă de calitate franceză şi 

germană combinate într-un design excelent va permite 
oricărui cumpărător să găsească ce se va potrivi preferinţelor 

lui. 

str. Ştefan cel Mare, 64, 
Chişinău 

20 

 

5% 

Matrix - echipamente şi servicii moderne, de calitate în 

domeniul tehnologiilor informaţionale, echipă de profesionişti 
pentru a o oferi soluţii personalizate fiecărui client. 

www.matrix.md 

str. 31 august 1989, 121, 
Chişinău 

21 

 

3% 

Carpeta Grup - cel mai mare producător autohton de 

covoare şi articole de covoare, realizate în diferite stiluri şi 
culori pentru cele mai alese gusturi. 

www.carpeta.md 

str. Calea Ieşilor 10, 
Chişinău 

SERVICII 

22 

 
 

 

*5% 
 

*Pentru cumpărăturile: 
mai mici de 155 lei, nu se aplică reducere 
între 200-210 lei, reducerea – 3% 
mai mare de 211 lei, reducerea – 5% 

StarNet - combinaţia optimă a serviciilor de Internet, 

telefonie şi televiziune într-un singur abonament. 

www.starnet.md  
Orice centru comercial 

23 

 

0,5% 
Transenca-Tur - oferă o varietate mare de trasee 

turistice şi asigură o deservire la cel mai înalt nivel.  

www.transenca-tur.com  
bd. Negruzzi, 4/2, Chişinău 

24 

 

5% 
MoldovaTur - cea mai veche şi unica companie turistică 

din ţară, care oferă cea mai mare gamă de servicii turistice. 

www.moldovatur.md  

bd.Ştefan cel Mare, 4, 
Chişinău 

 

http://www.keramin.md/
http://www.stroylux.md/
http://www.modus.md/
http://www.matrix.md/
http://www.carpeta.md/
http://www.starnet.md/
http://www.transenca-tur.com/
http://www.moldovatur.md/

