
















































modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un 

exemplar original si mai multe copii duplicat. 
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(litere, cifre si simbol) tiparit in partea de jos a bonului fiscal/nefiscal emis de statiile 

participante in Campanie), necastigatoare de alte premii, inregistrate in perioada 
campaniei. In cazul premiului oferit in cadrul acestei Campanii se va extrage 1 (un) 

potential castigator si 5 (cinci) rezerve. Pentru evitarea oricarui dubiu, codurile 

promotionale de pe cupoanele razuibile nu participa la acest tip de premiu. 

! I I Pentru eliminarea oricarui dubiu: la tragerea la sorti pentru premiul eel mare oferit in cadrul

Campaniei NU participa sansele suplimentare acordate in bozo inscrierilor efectuate utilizand

codul unic format din 10 (zece) caractere a/fanumerice (litere, cifre si simbol} tiparit pe un cupon

razuibil ce se poate obtine de catre participant la efectuarea din statiile proprii Rompetrol a unor

achizitii specifice."

Art. 6 Avand in vedere introducerea in Campanie a codurilor promo inscrise pe cupoane 

razuibile, Organizatorul decide ca orice referinta din Regulament la ,,codul promotional -

aflat in partea de jos a bonului fiscal/nefiscal" sau ,,cod promotional alocat unui bon 

fiscal/nefiscal" va avea in vedere si codul promotional inscriptionat pe cupoanele razuibile, 

cu exceptia particularitatilor si caracteristicilor acestora reglementate in prezentul act 

aditional. 

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei, pe care ii 

completeaza in consecinta. Celelalte dispozitii ale Regulamentului raman neschimbate in 

masura in care nu contravin celor de mai sus. Modificarile prevazute de prezentul Act 

Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului pe canalele de comunicare prevazute in 

Regulament. 

Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un 

exemplar original si mai multe copii duplicat. 
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h) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod promotional care a stat la baza �
alocarii unui premiu. In aceste cazuri va Ji validat castigator ace/ participant care face dovad �

, cumulativa ca:
• \i. detine bonul fiscal/nefiscal/cuponul razuibil, dupa caz, in original continand codu/ care a st �

la baza alocarii premiufui; si � � 
ii. este titularul numarului de telefon completat in formularul de inscriere si, atat pentru ��c, UC
participarile prin website, aplicatia mobila Rompetrol Go cat si pentru participarile exclusiv prin SMS, ANDRi 

al numaru/ui/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobi/a utilizat la inscrierea in 
Companie." 

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul Campaniei, pe care ii completeaza in 

consecinta. Celelalte dispozitii ale Regulamentului raman neschimbate in masura in care nu 

contravin celor de mai sus. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional vor fi aduse la 

cunostinta publicului pe canalele de comunicare prevazute in Regulament. 
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