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ACT ADIȚIONAL NR. 2 
La 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“GĂSEȘTE OFERTELE DOMNULUI CUPONESCU” 

 
 

Campania publicitară “GĂSEȘTE OFERTELE DOMNULUI CUPONESCU” (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").  

 
În conformitate cu prevederile art. 1.5. din Regulamentul Oficial al Campaniei ”Găsește ofertele 
domnului Cuponescu”, Organizatorul decide modificarea Regulamentului Campaniei, după cum 
urmează: 
 
SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI – punctul 4.1.3. se modifică și începând cu data de 
1 iunie 2021, va avea următorul cuprins: 
 
4.1.3. Clienții care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 4.1.1. vor putea beneficia de reviste în 
limita stocului disponibil. Fiecare revistă va conține cupoane de discount a căror valabilitate este 
înscrisă pe fiecare cupon în parte, iar clienții le vor putea folosi în magazinele Profi exclusiv în 
interiorul perioadei indicate pe cuponul de discount, ulterior pierzându-și valabilitatea. 

 
Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului Campaniei promoționale astfel cum a fost anterior 
modificat prin Actul Adițional nr. 1 și  care nu au fost modificate prin prezentul Act Adițional nr. 2 
rămân valabile și neschimbate.  
 
Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei "Găsește ofertele 
domnului Cuponescu" și face parte integrantă din acesta, a fost încheiat astăzi, 27.05.2021, în 2 
(două) exemplare originale. 
 
 

PROFI ROM FOOD SRL 
Prin mandatar 

GABRIELA NICOLETA SÎRBU 
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