DUPLICAT

La Regulamentul Campaniei ”Filme pe gustul tău!”

Organizatorul Campaniei Promoționale ”Filme pe gustul tău!”, Societatea Intersnack
România S.R.L., cu sediul în Timpuri Noi Square, Office 3, Aripa B (TNO3B), Sector 3,
Bucuresti Splaiul Unirii nr. 165, Etaj 5, Biroul nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/2532/1998, cod fiscal RO 10334547, hotărăște să realizeze modificari la
Regulamentul Oficial al Campaniei, ce constau în:
1. Modificarea mecanismului campaniei promoționale, astfel:
Pentru a intra în această promoție, participanții trebuie să cumpere din magazinele
participante cel puțin 3 produse participante. În momentul achiziției, la casa de marcat vor primi
un talon răzuibil pentru fiecare 3 produse participante cumpărate, iar prin răzuirea acestuia
participanții vor afla pe loc daca au câștigat sau nu.
Sub banda răzuibilă există unul dintre următoarele texte:
· “Felicitări! Ai câștigat un bol pentru popcorn!”
· “Felicitări! Ai câștigat o pungă Chio Popcorn 75g!”
· “Ai fost aproape...Mai încearcă!”
Pentru fiecare 3 produse participante achiziționate, participanții vor primi de la casier un
talon răzuibil.
Dacă talonul este câștigător, Participantul va primi pe loc premiul menționat pe talon.
Talonul primit trebuie păstrat în original, în stare bună, astfel încât să se poată citi și să se
poată face dovada câștigării premiului. Este interzisă reproducerea și falsificarea talonului de
participare la campanie, precum și alterarea, în orice mod, a celor originale. Taloanele rezultate în
urma unor astfel de operațiuni sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare în cadrul
Campaniei.
Premiul poate fi revendicat doar din magazinul din care cumpărătorul a primit talonul
câștigător. Data limită până la care pot fi revendicate premiile este 31.05.2022.
Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor
premiilor și nici acordarea contravalorii în bani a acestora. De asemenea, câștigătorii sunt singurii
beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte
persoane.

Toate celelalte prevederi ale regulamentului ramân neschimbate.

Editat și autentificat la Societatea Profesională Notarială „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI BOŞTINĂTONEA LAURA-ANDREEA” într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 2
(doua) duplicate, din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial și 1 (unul) exemplar s-a eliberat
părții.
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