ACT ADITIONAL 2
LA
Regulamentul oficial al campaniei
“Am card, deci castig!“
Începând cu data de 1 ianuarie 2017, Organizatorul, Rewe (Romania) SRL, cu sediul social in Stefanestii
de Jos, str. Busteni, nr. 7, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/886/2005, având CUI
RO 13348610, prin administrator Dennis Biernatzki, in baza Articolului 1 al Regulamentului Campaniei
„Am card, deci câştig”, autentificat sub nr. 1375 din data de 31.12.2013 de NP Vasilache Cristina
Mihaela, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 autentificat sub nr. 441/13.05.2014 de
acelaşi notar public, decide modificarea următoarelor articole, după cum urmează:
1.

Art. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania “Am card, deci castig! “ va fi organizata si se va desfasura incepand cu data de 06 Ianuarie
2014 ora 08.00 pana la data de 5 ianuarie 2019 („Durata Campaniei”), pe intreg teritoriul Romaniei.
Cu toate acestea, prezenta campanie nu vizeaza noul magazin Penny Market Brasov din Bdul Garii,
Unirea Shopping Center, ce urmeaza a fi deschis de catre Organizator la inceputul lunii ianuarie 2017 si
care, din motive tehnice, cardul de fidelitate nu va putea fi scanat la casa de marcat in perioada 0131.01.2017.
2.

Ca o consecinţă a imposibilitatii utilizarii cardului de fidelitate in perioada 01-31.01.2017, la
casele de marcat din cadrul magazinului Penny Market Brasov, din Bdul Garii, Unirea Shopping
Center, niciunul dintre beneficiile mentionate in Regulament, incluzand dar fara a se limita la:
premiile instant mentionate la Art. 7 Premiile promotiei, voucherele aniversare de 10% reduceri
aferente cardului de fidelitate, reduceri la anumite produse din magazin in baza cardului de
fidelitate nu vor putea fi acordate in cadrul acestui magazin, in perioada 01-31.01.2017.

3.

Incepând cu 01.02.2017, Regulamentul se va aplica si cu privire la Magazinul Penny Market Bdul
Garii, Unirea Shopping Center.

4.

Prezentul act Aditional face parte integrantă din Regulamentul Oficial al Concursului „Am card,
deci câştig!” autentificat sub nr. 1375 din data de 31.12.2013 de NP Vasilache Cristina
Mihaela, astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr. 1 autentificat sub nr.
441/13.05.2014 de acelaşi notar public, completându-l şi modificându-l corespunzător.
Procesat de parte şi autentificat de Biroul Notarial Iosep Cristina Mihaela, cu sediul în Ştefăneştii
de Jos, jud. Ilfov, într-un exemplar original şi trei duplicate, care au valoare de original.
REWE ROMANIA SRL
Prin Administrator Dennis Biernatzki

