Act adiţional 1 la REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE
A loteriei publicitare “ Câştigă 10xGift Card în valoare de 5000 EURO fiecare ”
Organizatorul evenimentului, SC Polus Transilvania Companie de Investiţii SA, cu sediul social în
Floresti, str. Avram Iancu nr. 492-500, Cluj-Napoca, România, cod unic de înregistrare RO 9693652 şi
număr de ordine la Registrul Comerţului J12/1492/1997, adoptă prezentul act adiţional, modificând prin
acesta modalităţile de utilizare a marilor premii oferite în cadrul activităţii promoţionale, respectiv
modalitatea de desemnare a câştigătorilor, după cum urmează:
1. Se modifică paragraful 5.1. din regulament, care va avea următorul conţinut: :
« Premii mari:
10 Gift Carduri/Vouchere în valoare de 5000 EURO fiecare, la cursul BNR din data de 9 noiembrie
2017.
Caracteristici card/voucher :
-

Se poate utiliza exclusiv în magazinele centrului comercial VIVO ! Cluj-Napoca care vor fi
anunţate public de către Organizator până la data de 01.01.2018. »

Astfel, se elimină din conţinutul paragrafului 5.1. trei limitări ale modalităţilor de şi condiţiilor de
utilizare a premiilor în valoare de 5000 EURO, fiecare, după cum urmează :
-

2.

Doar 20% din totalul sumei poate fi cheltuită în hypermarketul Carrefour
Sunt excluse cumpărăturile de ţigări dacă acestea sunt vândute la cartuş
Nu se acceptă ca premiul să fie utilizat pentru plata facturilor, plata ratelor/ratelor la bancă pentru
orice tip de produs, sau alte produse şi servicii furnizate de către companii care nu îşi desfăşoară
activitatea în incinta VIVO! Cluj-Napoca.

Se modifică pagina web pentru
https://www.random.org/draws/

desemnarea
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în

Restul dispoziţiilor regulamentului de desfăşurare a loteriei publicitare “Câştigă 10xGift Card în valoare
de 5000 EURO fiecare” rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional, precum şi regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui
solicitant la sediul firmei organizatoare precum şi pe Internet la adresa www.vivo-cluj.com
Prezenta modificare se aplică începând cu data de 21.12.2017.
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