ACT ADIŢIONAL NR. 1
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
„Campionatul de bere”
Organizatorul Campaniei "Campionatul de bere!”, Profi Rom Food S.R.L., societate
comercială romană cu sediul în Timişoara, Calea Sever Bocu, Nr. 31, judeţul Timiş, având
codul unic de înregistrare 11607939, atribut fiscal RO şi numărul de ordine în Registrul
Comerţului J35/ 239/ 1999, deţinătoare a contului bancar cu cod IBAN RO56RZBR 0000
0600 0301 5891 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Timişoara, reprezentată prin
administrator Musial Pawel Bonawentura prin manadatar special Gabriela Sîrbu conform
procurii speciale nr. 1997 din data de 25.11.2021, denumită în cele ce urmează “
Organizatorul”.
În conformitate cu prevederile sectiunii nr. 1 din Regulament, decide modificarea
Regulamentului campaniei "Campionatul de bere”, după cum urmează:

Art. 1. Se completează Secțiunea 6 – Premiile acordate în cadrul campaniei, liniuța 4 prin
menționarea termenului limită de valabilitate a premiilor constând în 50 de carduri cadou
Dedeman ca fiind până la data 31.12.2022, așa încât, toți câștigătorii premiilor ce constau în
carduri cadou emise de Dedeman le vor putea utiliza maxim până la data de 31.12.2022, prin
derogare de la datele înscrise direct pe card. De asemenea, cu privire la utilizarea acestor
carduri, se fac următoarele precizări:
- Cardurile pot fi utilizate în orice magazin fizic Dedeman din țară;
- Suma aferentă cardului Dedeman poate fi utilizată doar integral, în cadrul unei
singure tranzacții;
- în situația în care se vor returna produse achitate cu acest card, nu se vor primi banii
înapoi, ci se va emite o dispozitie de compensare pentru a achizitiona alte produse
din magazin.

Art.2. Având în vedere faptul că au fost deja livrate premiile menționate la art. 7.2.1. din
Secțiunea 7 a Regulamentului, respectiv au fost transmise către câștigători integral premiile
constând în vouchere de cumpărături Profi și Emag, pentru toate celelalte premii enumerate
la art. 7.2.2. constând în vouchere Dedeman, tricouri, mini coolere sau greutatea în bere se
va prelungi durata de expediere a premiilor, sens în care se modifică Art. 7.5. al
Regulamentului și va avea următorul cuprins:
„Premiile constând în vouchere Dedeman, tricouri, mini cooler, greutatea în bere vor fi livrate
Câștigătorilor până la data de 31.01.2022, prin curier rapid, cu confirmare de primire, la
adresa poștală precizată de către acesta prin e-mail. Costurile de transport nu cad în sarcina
câștigătorului, acestea fiind suportate de către Organizator ori de către partenerii acestuia,
conform înțelegerilor lor. Predarea premiului către participantul declarat câștigător se va face
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prin Curier, pe baza borderoului de livrare întocmit de curierul însărcinat cu predare premiilor.
Imediat după înmânarea premiului, prin semnarea de către câștigător a borderoului de
livrare/confirmării de primire, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație
născută în temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului. Dacă în termen
de 2 zile de la primirea mesajului Organizatorului, câștigătorul nu a răspuns la mesajul primit
de la Organizator prin care să-și exprime disponibilitatea de a primi premiul, Câștigătorul va
fi descalificat, iar premiul rămâne în proprietatea proprietarului de drept.”

Prezentul act aditional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei
"Campionatul de bere” şi face parte integrantă din aceasta.

Toate celelalte dispoziţii ale Regulamentului care nu au fost modificate în vreun fel prin
prezentul Act Adițional nr. 1, rămân neschimbate și produc în continuare efecte.
ORGANIZATORUL
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
prin mandatar
Gabriela Sîrbu
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