ACT ADIȚIONAL NR. 1
La
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“SAVUREAZĂ ÎMPREUNĂ CU JACOBS ȘI PROFI MIXUL PERFECT”

Campania publicitară “SAVUREAZĂ ÎMPREUNĂ CU JACOBS ȘI PROFI MIXUL PERFECT”
(denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată și desfășurată de S.C. PROFI
ROM FOOD S.R.L. o societate din România, cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr.
31, județ Timiș, înregistrată la ORC Timiș cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală
RO 11607939, reprezentată prin mandatara SÎRBU GABRIELA-NICOLETA conform
Procurii Speciale autentificată sub nr. 1997/25.11.2020 de Miriana Cădărean, notar
public în cadrul Societății Profesionale Notariale „LUMINIȚA GREU – MIRIANA
CĂDĂREAN” (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").

Având în vedere faptul că numărul de participanți la Campanie depășește cifra de 10.000,
iar aplicația menționată în cuprinsul Regulamentului oficial al campaniei impune o
limitare a numărului de participanți la maxim 10.000, Organizatorul, în conformitate cu
prevederile art. 1.4. din Regulamentul Oficial al Campaniei ”Savurează împreună cu Jacobs
și Profi mixul perfect”, decide modificarea Regulamentului Campaniei, după cum urmează:

Art. 1. Se modifică SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR –
punctul 5.1. care, începând cu data de 07.04.2021, va avea următorul cuprins:
5.1. Pentru desemnarea câștigătorilor se va organiza o extragere la finalul campaniei în data
de 13 aprilie 2021, dată la care se extrag 15 (cincisprezece) câștigători și 60 (șaizeci)
rezerve pentru acordarea premiilor ce constau în 5 (cinci) Apple iPad 8 (2020), 10.2", 128GB,
Wi-Fi, Space Grey și 10 (zece) căști BOSE Sport Earbuds, True Wireless, Bluetooth, Microfon,
Triple Black. Primele 20 (douăzeci) rezerve sunt rezerve pentru premiile ce contau în cele 5
(cinci) Apple iPad 8 (2020), 10.2", 128GB, Wi-Fi, Space Grey, iar urmatoarele 40 (patruzeci)
rezerve sunt rezerve pentru cele 10 (zece) căști BOSE Sport Earbuds, True Wireless,
Bluetooth, Microfon, Triple Black.
Art. 2. Se modifică SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL CAMPANIEI –
punctul 6.1. și începând cu data de 07.04.2021 va avea următorul cuprins:
6.1. Un participant este declarat câștigător doar dacă a fost extras de către aplicația
https://www.randomdraws.com/random-sequence-generator/ de persoana desemnată de
Organizator să facă extragerea, dacă a achiziționat de minimum 5 lei orice Jacobs 3IN1
și/sau Jacobs Cappuccino participant la Campanie, în orice aromă și ambalaj, pe același bon
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fiscal (vezi Anexa 1 din Regulament), în perioada 08 martie 2021 – 28 martie 2021,
utilizând cardul de fidelitate Profi
Art. 3. Se modifică SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR ȘI ANUNȚAREA
CÂȘTIGĂTORILOR – punctul 7.9. și începând cu data de 07.04.2021 va avea
următorul cuprins:
7.9. Fiecare participant are posibilitatea de a câștiga și beneficia de un singur premiu aferent
fiecărei extrageri, astfel că, în situația în care, în cadrul aceleași extrageri, același participant
este desemnat de mai multe ori ca fiind câștigător de către sistemul de tragere la sorți
https://www.randomdraws.com/random-sequence-generator/, participantul va avea
dreptul să intre în posesia unui singur premiu, și anume premiul pentru care participantul a
fost extras și nominalizat întâia dată.
Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului Campaniei promoționale care nu au fost
modificate prin prezentul act adițional rămân valabile și neschimbate.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei
"SAVUREAZĂ ÎMPREUNĂ CU JACOBS ȘI PROFI MIXUL PERFECT" și face parte integrantă
din aceasta, a fost încheiat astăzi, 07.04.2021, în 2 (două) exemplare originale.
PROFI ROM FOOD SRL
Prin mandatar
GABRIELA NICOLETA SÎRBU
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