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prezenluluí înscris

Act Aditional2la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE
"Burn Battleschool"
Autentificat prin Incheierea de Autentificare nr. 1060 din 30 mai 2016
Coca-Cola HBC Romania S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Voluntari,
Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, cladirea O23, etajul 1, avand Cod Unic de Inregistrare/ Cod de
Identificare Fiscala RO 474152, numar de ordine la Registrul Comertului J2312300/2009 si
numar de operator de date cu caracter personal 11404, avand calitatea de organizator al
campaniei publicitare "Burn Battleschool" (,,Campania"),

A

decis modificarea Regulamentului Oficial

al

Campaniei (,,Regulamentul Oficial"),

autentificat prin
Incheierea de Autentificare nr. 1060 din 30 mai 2016, de catre Biroul Notarului Public Nica
Oana Raluca, in conditiile urmatoare:

Art. I

Se modifica prevederile art. 3.1.
cum urmeaza:

3.1.

din SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI, dupa

dura pana la
31.08.2016, ora 23:59:59 (denumita in continuare ,,Perioada Campaniei").

Campania se va desfasura in perioada: 01.08.2016, ora 00:00:01 si va

Art.2 Se modifica prevederile art.7.2. din SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI SI
ACORDAREA PREMIILOR, dupa cum ùrmeaza:

7.2.

Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:

'/
'/

Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la Sectiunea 5 a prezentului
Regulament;
Sä achizitrioneze unul din Produsele Participante la Campanie (conform secJiunii 4
a Regulamentului), pe un singur bon fiscal, în perioada 01.08.2016, ora 00.00.00

3 1.08.201 6, ora 23.59.59;
,/ -Sá trimitä în perioada Campaniei un SMS la numarul 1844 (numar cu tarif

'/
\/
'/

normal, valabil in retelele Vodafone, Orange si Telekom) continand numárul
bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal (ex. bon fiscal 123, data 10.08.2016);
Un mesaj SMS trebuie sä con{iná un singur numär de bon frscal; Dupä ce numärul
bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal au fost trimise prin SMS la numärul
lS44,Participan{ii vor primi un mesaj de confirmare;
Bonurile fiscale lnscrise 1n Campanie trebuie sá he emise 1n perioada acesteia,
0l .08.2016 - 31 .08.201 6;
Participanfii au çansa sä câçtige prin tragere la sorJi, la sfârgitul Campaniei,marele
premiu constand intr-o Excursie in Cracovia, Polonia pentru 2 (doua) persoane
sau unul din cele 150 de premii mici;

¡.i
\:

'/
,/

Participantii trebuie sa pästreze borrul/bonurile fiscal/e in original sau copie
conform cu originalul ce include si starnpila Magazinului Participant, necesare
pentru validare;
Dacá existä un Participant care de{ine mai multe bonuri fiscale, cu acelaçi numár
çi emise în aceeaçi datá, dar de magazine participante diferite, acesta poate
contacta Organizatorul. Organizatorul îçi rezervã dreptul de a verifica situatia
respectivá, urmând ca în funcfie de rezultatul verificárilor sä îi ofere
Participantului posibilitatea de înscriere multiplá în promofie;

Art. 3 Se modifica prevederile art.7.5. din SECTIUNEA
ACORDAREA PREMIILOR, dupa cum vrmeaza'.

7.5.

Pentru a putea

fi

7.

MECANISMUL CAMPANIEI SI

declarate valide, înregistrárile prin SMS la numärul 1844 trebuie sá

îndeplineascã, cumulativ, în mod obligatoriu çi ñrã echivoc urmätoarele condifii:
înscrierile trebuie sá se facä în perioada desfãçurärii Campaniei 01 .08.2016, ora
00.00.00 (ora României) - 31.08.201 6, ora23.59.59 (ora României);
înscrierile trebuie sä continä numärul bonului fiscal si data emiterii bonului fiscal.

-

-

Mesajele Campaniei:
Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de räspuns prin SMS, dupá cum

utmeazá:
1. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea
Campaniei):
Campania " Burn Battleschool" va incepe in data de 01.08.2016. Trimite mesajul tau
dupa aceasta data!

2, SMS-ul este trimis corect:
Multumim pentru participarea la Campania " Burn Battleschool". Mesajul tau a fost
inregistrat. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!
3. Daca s-a depãçit limita de maxim 3 inscrieri/ zi:
depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 3. Te asteptam si maine cu noi inscrieri

Ai

Succes!

4. Daca s-a depãçit limita de maxim L0 inscrieri/ campanie
Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru perioada Campaniei si nu te mai poti
inscrie! Pastreaza toate bonurile inscrise anterior. Succes!
5. Mesaj invalid - Dacä acelasi mesaj este trimis a doua oarã folosindu-se acelaçi
numãr de telefon:
Acest bon a mai fost folosit in cadrul Campaniei "Burn Battleschool". Te rugam,
participa cu un alt bon fiscal. Succes!
6. Mesaj invalid - Dacã SMS-ul confine un mesaj invalid:
Mesaj incorect. Te rugam, sa trimiti numarul bonului fiscal, data bonului si numele

Magazinului Participant din care a fost achizitionat Produsul Participant. Succes!
7. SMS inscris dupa incheierea campaniei:
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Campania ,,Burn Battleschool" s-a incheiat pe data de 31.08.2016. I1i multumim pentru
participare!

Art. 4 Se modifica prevederile art.7 .9. din SBCTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIBI SI
ACORDAREA PREMIILOR, dupa cum uÍmeaza'.

7.9

Dupa data limita de primire a mesajelor (31.08.2016, ora23.59.59), Organizatorul
nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de
telefon al Campaniei.

Art. 5 Se modifica prevederile art. 7.1 I . din SECTIUNF,A 7. MBCANISMUL CAMPANIBI
SI ACORDAREA PREMIILOR, dupa cum urmeaza:
7.11. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc in termen de maximum 7
(sapte) zile de la data finalizarii Campaniei, la sediul Agentiei, str. Siriuluinr.42-46,
in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului si va fi
asistata de un notar public. La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile
valide din perioada 01.08.2016 - 31.08.2016. Pentru Marele Premiu constand intr-o
Excursie in Cracovia se va extrage I (unu) castigator si 5 (cinci) rezerve, urmand ca
pentru restul premiilor mici in 100 (o suta) CD-uri cu Busta Rhymes si 50 (cincizeci)
Vinyl semnate Busta Rhymes sa se extraga cate I (unu) castigator si trei (trei) rezervel
castigator. Inainte de realizarea extragerii se va verifica si valida baza de date de inscrieri
si vor fi declarate invalide inregistrarile care nu respecta criteriile de validitate mentionate
la Sectiunea 8

Art.

il completeaza in
consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de
prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.
6 Prezentul Act Aditional face parte din Regulamentul Campaniei, pe care

Art,7 Prezentul Act Aditional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern
nr. 9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior
modificata prin Legea nr. 65012002 si face parte integranta din Regulamentul Oficial al
Campaniei respectand intrutotul prevederile acestuia.
Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un
exemplar original si mai multe copii duplicat.

Procesat si autentificat de Socíetale Profesionalã Notaríalã VERITA^S, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost
eliberate pä(ilor.
SC.

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
Dascãlu Bogdan-Eduard

S.S

a

È

Notar publìc NICA OANA RALUCA
Socielole Profesio n al ã Nolo ria I ã " VERI TAS "
Licenfa de funcfionare nr. 13411703/04.08.2013, CIF RO31350588

Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 74, sector 2
Mobil: 0728.271.662, Fax: 0378.1 0.26.67
Email : nica.oana@ymail.com, nica.oana.bnp@gmail.corn
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ln fata mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram lancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezenfat:
DASCÃLU BOGDAN - EDUARD, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucureçti,
Strada Lt. Nicolae Pascu nr. 6, bl. 3, sc. 2, ap. 24, sector 3, identificat cu CI seria DP numar
139912 eliberatá de DEPABD,ladatade20.09.20l0 çivalabi\âpãnâladatade02.07.2020, CNP

1740702044445, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in
Bucureçti, Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3 sectiuneaA, sector 1, având nr. de ordine la registrul
comefului J401829512000, CUI RO13351917, in baza procurii autentificate sub nr.2684 din data
de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voinfa sa, a consimfit Ia autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,
În temeiul art.

l2lit.
SE

b) din Legea notarilor publici çi a activitä1ii notariale nr.3611995,
republicatä, cu modificärile ulterioare,

DECLANÀ ¿.UTONTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0743612016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
S.S.

Prezentul duplicat s-ø întocmít în 4 (patru)
notar public, øslãzi, data aulent¡Íicãr¡¡ actuluí, are
conslit uíe titl u exec utorí u în co ndíliile legií

OANA RALUCA,
ca orígÍnalul çi

NOTAR PUBLIC
NICA O
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