
Ghid informativ cu privire la conditiile in 
care poti beneficia de voucherul Noriel,

in calitate de client NN
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Descopera lumea 
Noriel si alege cadoul 

perfect pentru 
aniversarea celui mic!

Beneficiul este valabil pentru clientul NN care are calitatea de Contractant
si/sau Asigurat intr-o asigurare de viata sau de sanatate incheiata la NN, care
are acest beneficiu in modulul Beneficii din aplicatia mobila NN Direct si care si-a
revendicat codul de voucher.

Poti utiliza voucherul pentru o singura achizitie pe website-ul www.noriel.ro sau
in magazinele fizice Noriel. Suma neconsumata nu va mai putea fi utilizata
pentru urmatoarea achizitie. Daca valoarea achizitiei depaseste suma de 150 lei,
vei plati diferenta din sursele proprii.

NN iti ofera

un voucher Noriel in valoare de 150 lei,
pe care il poti folosi pana la data de 31 decembrie 2023

Alegi jucariile dorite de pe www.noriel.ro si 
introduci codul revendicat in campul Cod 
reducere, pana la 31 decembrie 2023.

Revendici codul de voucher din aplicatia 
mobila NN Direct > sectiunea Beneficii
pana la 30 iunie 2023

Cum accesezi beneficiul cadou:

Daca alegi sa mergi in magazinele fizice 
Noriel, comunica la casa codul revendicat 
pentru aplicarea voucherului.

http://www.noriel.ro/
http://www.noriel.ro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.mying&hl=en_US
https://apps.apple.com/ro/app/nn-direct/id814443195?l=ro


Utilizarea serviciului:

Ai optiunea de a utiliza sau nu codul de voucher pentru achizita produselor
comercializate de Noriel, in conditiile mentionate in Termenii si conditiile
Noriel.

De asemenea, posibilitatea de revendicare a codului din aplicatia NN Direct
nu va mai fi disponibila in cazul incetarii contractului de Asigurare de Viata
sau Sanatate NN in care ai calitatea de Contractant/Asigurat.

Costuri suplimentare: Compania NN Asigurari de Viata S.A. nu este
raspunzatoare pentru eventualele costuri suplimentare generate de achizitia
bunurilor comercializate de Noriel (Intertoy Zone S.R.L.), responsabilitatea
fiind exclusiv in sarcina ta.

Calitatea bunurilor oferite: Compania NN Asigurari de Viata S.A. nu este
raspunzatoare pentru calitatea bunurilor comercializate de partenerul Noriel
(Intertoy Zone S.R.L.) si nici pentru calitatea serviciilor de livrare a acestora.
Responsabilitatea revine in exclusivitate partenerului Noriel, raspunderea
fiind stabilita conform prevederilor legale aplicabile in vigoare.

Prelucrarea datelor: Noriel (Intertoy Zone S.R.L.) este singura raspunzatoare
pentru prelucrarea, confidentialitatea, asigurarea securitatii si arhivarea
datelor cu caracter personal furnizate de tine la momentul accesarii website-
ului www.noriel.ro sau a magazinelor fizice, conform Politicii de
confidentialitate Noriel, acestea fiind date la care NN nu are acces.

Intertoy Zone S.R.L. cunoscuta sub numele Noriel este inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului cu nr. nr.J40/2044/2008, CUI 23225576, si sediul
social in Mun. Bucuresti, Str. Caminului, nr. 6, Sector 2.
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Beneficiul isi va inceta valabilitatea in cazul incetarii contractului de 
Asigurare de Sanatate sau de Viata NN in care ai calitatea de Contractant 

si/sau Asigurat.

Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

https://noriel.ro/termeni-si-conditii
http://www.noriel.ro/
https://noriel.ro/politica-de-confidentialitate

