ACT ADITIONAL NR. 1
la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Adu-ti bucataria la zi!”
Perioada de inscriere: 29 noiembrie 2018 – 24 februarie 2019
Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 1 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale
"Adu-ti bucataria la zi!" (“Regulamentul”), autentificat sub nr. .... din ...... de notar public Nica Oana
Raluca din Bucuresti dupa cum urmeaza:
I. Se modifica Sectiunea 2, denumita “TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
PROMOTIONALE” si va avea urmatoarele informatii :
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in reteaua de statii de
distributie carburanti apartinand Organizatorului, operate sub brand Petrom si mentionate in
Anexa nr. 1, atasata la prezentul Regulament.
Campania se va desfasura in perioada: 29 noiembrie 2018 ora 00:00:00 – 24 februarie 2019 ora
23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
Punctele bonus pot fi acumulate, asa cum este descris in cadrul Sectiunii 5 a prezentului
Regulament, in perioada 29 noiembrie 2018 – 24 februarie 2019, inclusiv.
In perioada 29 noiembrie 2018 – 03 martie 2019, Participantii pot cumpara produsele Tefal in
baza punctelor bonus adunate pana in data de 24 februarie 2019 (ora 23:59:59 inclusiv), doar
din statiile operate sub brand Petrom mentionate in Anexa nr. 1.
Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul
de a inceta Campania inainte de termen sau de a prelungi perioada Perioada Campaniei, prin
incheierea unui act aditional la Regulament, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, cu
respectarea prevederilor Art. 1.4. de mai sus.

II. Se modifica Sectiunea 4, denumita “DREPTUL DE PARTICIPARE”, alin. 4.1, si va avea urmatoarele
informatii :
4.1.

Pot participa la Campanie persoanele fizice, indiferent de nationalitate, cu domiciliul sau
resedinta, chiar temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 29
noiembrie 2018 si care achizitioneaza, in perioada Campaniei, produse participante, asa cum
sunt mentionate la Sectiunea 3, din statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom,
participante la Campanie.

III. Se modifica Sectiunea 5, denumita “ MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE”, si va avea
urmatoarele informatii :
5.1

5.2
5.3

Orice Participant la Campanie poate acumula, in perioada Campaniei, in intervalul 29 noiembrie
2018 – 24 februarie 2019, puncte bonus pentru a putea beneficia de posibilitatea de a achizitiona
produsele din gama Tefal la pret redus, disponibile in statiile de distributie carburanti operate sub
brand Petrom, conform listei de preturi prezentata la Art. 5.6.
Talonul colector pentru acumularea punctelor bonus este disponibil gratuit in statiile de distributie
carburanti apartinand Organizatorului, prezentate in Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
Mecanismul Campaniei consta in acordarea de reduceri de maxim 57%, in functie de produsul
ales, la cumpararea produselor din gama Tefal, conform listei de pret de la Art. 5.6. Reducerea
mentionata se aplica tuturor Participantilor care prezinta un talon completat valid, cu necesarul
de puncte bonus pentru produsul selectionat dorit, cu 10 puncte bonus completate in conformitate
cu cerintele de la punctul 5.6.
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5.4

Acumularea de puncte bonus se realizeaza conform mecanismului descris mai jos:
5.4.1 Mecanism general: Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa
alimenteze cu carburant sau/ si sa achizitioneze produse si servicii (mentionate la art. 3.1)
din statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom (mentionate in Anexa nr. 1)
dupa cum urmeaza:
− Pentru categoria autoturism (adica pana la 3,5 tone si maxim 10 locuri): achizitie
in valoare de minim* 30 lei la o singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) sau la
mai multe tranzactii (bonuri fiscale) efectuate in cadrul aceleiasi vizite in statia de
distributie carburant (insemnand in aceeasi zi si in acelasi interval orar). 30 lei = 1
punct bonus; 60 lei = 2 puncte bonus;
*Pentru valorile intermediare nu se acorda puncte bonus: Ex. Pentru 40 lei la o
singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) se acorda 1 punct bonus si nu doua.
− Pentru categoria camioane: achizitie in valoare de minim* 120 lei la o singura
tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) sau mai multe tranzactii (bonuri fiscale)
efectuate in cadrul aceleiasi vizite in statia de distributie carburant (insemnand in
aceeasi zi si in acelasi interval orar). 120 lei = 1 punct bonus; 240 lei = 2 puncte
bonus;
In categoria camioane sunt inclusi si Participantii autorizati care alimenteaza in
recipiente omologate (butoaie).
*Pentru valorile intermediare nu se acorda puncte bonus: Ex. Pentru 180 lei la o
singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) se acorda 1 punct bonus si nu doua.
5.4.2. Modalitati suplimentare de obtinere puncte bonus:
− Participantii care vor alimenta exclusiv cu carburantii premium (Benzina
Extra 99 sau Motorina Extra) de minimum 30 lei pentru categoria autoturism/120
lei pentru categoria camioane la o singura tranzactie (bon fiscal – TVA inclus) sau
mai multe tranzactii (bonuri fiscale) efectuate in cadrul aceleiasi vizite in statia de
distributie carburant (insemnand in aceeasi zi si in acelasi interval orar) (bon fiscal
- TVA inclus) vor primi un numar dublu de puncte; 30 lei = 2 puncte bonus pentru
automobile, respectiv 120 lei = 2 puncte bonus pentru camioane.
5.4.3. Punctele bonus se vor acorda pe loc la casa de marcat, de catre personalul statiei de
distributie carburanti, dupa achitarea cumparaturilor/ serviciilor conform art. 5.4.1. Punctele
bonus se vor acorda din 29 noiembrie 2018 pana in data de 24 februarie 2019 (ora 23:59),
in limita stocului disponibil, Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea
distribuirii acestora in mod continuu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei, conform
prezentului Regulament. Punctele bonus se primesc pe loc, in momentul achitarii valorii
cumparaturilor/serviciilor. Orice reclamatie ulterioara nu va putea fi luata in considerare.
Refuzul unui Participant de a primi punctele bonus corespunzatoare valorii
cumparaturilor/serviciilor inseamna ca respectivul Participant nu doreste sa intre in posesia
punctelor bonus. Organizatorul ia la cunostinta de refuzul Participantului de a primi
punctele bonus prin intermediul personalului de la casa de marcat. Odata cu acest refuz,
Participantul nu poate reveni asupra deciziei sale. In acest caz, Organizatorul nu va lua in
considerare solicitarile ulterioare ale Participantului.
5.4.4. Adunand 10 autocolante cu puncte bonus Participantul va putea achizitiona produsele din
gama Tefal la pret promotional prin intermediul unui Talon Colector:
- Participantul va primi un talon de participare la Campanie, in continuare denumit
Talon Colector, de la personalul de la casa de marcat din statia de distributie
carburanti participanta la Campanie, pe care va lipi punctele bonus primite pentru
fiecare produs si/ sau serviciu achizitionat din statiile de distributie carburanti
participante la Campanie si mentionate in Anexa nr. 1. Talonul Colector permite
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5.5.

5.6

achizitionarea la pret promotional a unui articol din gama Tefal in momentul in care
s-a acumulat numarul de puncte bonus necesar.
- La achizitionarea unuia dintre produsele Tefal la pret promotional, Talonul Colector
completat se va preda personalului de la casa de marcat din statia de distributie
carburant respectiva.
Participantul se va putea prezenta la oricare dintre statiile de distributie carburanti ce opereaza
sub brand Petrom de pe teritoriul Romaniei prezentate in Anexa nr. 1 cu Talonul Colector
completat cu puncte bonus si va putea achizitiona produsele Tefal, platind pretul promotional.
Produsele din gama Tefal ce pot fi achizitionate in aceasta Campanie sunt:

Denumire produs

Maxi Blender Blendforce BL300531
Mixer Vertical Optichef 3 în 1 20SP HB643
Quickmix Mixer de mână roșu de 300 W
HT310538
Storcător de citrice Tefal VitaPress ZP302538
Aparat pentru sandwich-uri Snack Time
SW341031
Tigaie 26 cm
Tigaie wok 28cm
Tigaie grill 26x26
Tava cu maner
Tava grill

Pretul Intreg
lei (TVA
Inclus)

Pret promotional lei
(TVA inclus)

Discount la
Cumparare

169.49 LEI

10 puncte bonus +
99.99 LEI

41%

249.99 LEI

10 puncte bonus +
149.99 LEI

40%

145.49 LEI

10 puncte bonus +
79.99 LEI

45%

109.11 LEI

10 puncte bonus +
59.99 LEI

45%

299.99 LEI

10 puncte bonus +
179.99 LEI

40%

69.99 LEI

10 puncte bonus +
34.99 LEI

50%

99.99 LEI

10 puncte bonus +
49.99 LEI

50%

151.19 LEI

10 puncte bonus +
64.99 LEI

57%

145.99 LEI

10 puncte bonus +
72.99 LEI

50%

99.99 LEI

10 puncte bonus +
49.99 LEI

50%

Pentru achizitionarea produselor TEFAL la pret promotional, in baza punctelor bonus adunate
pe Talonul Colector, nu se vor acorda puncte bonus.
Data limita de achizitionare a produselor TEFAL la pret promotional, in baza punctelor bonus
adunate este de 03 martie 2019, ora 23:59. Dupa aceasta data, Taloanele Colectoare completate
si punctele bonus devin invalide.
5.7. Produsele descrise la art. 5.6. aflate in Campanie se vor regasi in toate statiile de distributie
carburanti de pe teritoriul Romaniei, apartinand Organizatorului, operate sub brand Petrom si
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mentionate in Anexa nr.1, atasata la prezentul Regulament, in limita stocului disponibil. Oferta
promotionala este valabila numai in limita stocului disponibil. In situatia in care stocul produselor
aflate in Campanie s-a epuizat, Participantul la Campanie nu-si va putea utiliza punctele bonus
adunate pe Talonul Colector.
5.8. Punctele bonus si Taloanele colectoare se vor acorda numai in limita stocului disponibil,
Organizatorul depunand toate diligentele pentru asigurarea distribuirii acestora in mod continuu,
pe toata perioada desfasurarii Campaniei, conform prezentului Regulament.
5.9. Conditii de validare:
a)
Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in Sectiunea 4
(dreptul de participare la Campanie) si in sectiunea 5.4.
b)
Participantii sa fi facut cumparaturi in perioada 29 noiembrie 2018 – 24 februarie 2019,
conform celor stipulate la art. 4.1.
c)
Se considera un Talon Colector valid un talon completat cu 10 puncte bonus autocolant
originale, lipite in spatiile special delimitate. Taloanele colectoare care sunt modificate,
corectate, lipite, deformate, fotocopiate, deteriorate sau care nu au puncte bonus
autocolant corespunzatoare, nu sunt considerate valide si vor fi refuzate. Nu sunt
considerate valide Taloanele Colectoare incomplete, cu mai putin de 10 puncte bonus
lipite, si nu vor fi acceptate in Campania Organizatorului. Fiecare Talon Colector valid,
completat cu minim 10 puncte bonus, ii ofera posibilitatea Participantului de a achizitiona
1 produs participant la pret redus.
d)
Pentru a beneficia de reducerea la produsele participante la Campanie, Participantul
trebuie sa prezinte un Talon Colector valid, cu punctele bonus in baza carora se va face
achizitia conform articol 5.6. Participantul va informa personalul de la casa de marcat
despre produsul pe care doreste sa-l achizitioneze, conform listei de la punctul 5.6, iar
acesta ii va fi inmanat de catre angajatul din statia de distributie carburanti, tinand cont de
urmatoarele:
- in schimbul unui Talon Colector valid completat, Participantul va primi reducerea de
pret la achizitionarea unui produs ales, conform listei de la punctul 5.6. Talonul
Colector valid completat va fi predat personalului de la casa de marcat;
- reducerea nu se cumuleaza, respectiv se poate utiliza un singur Talon Colector cu
minim 10 puncte bonus per produs participant;
e)
Reducerea de pret se poate primi la unul dintre produsele descrise la punctul 5.6 pana la
data de 03 martie 2019, in schimbul Talonului Colector completat pana la data de 24
februarie 2019, in limita stocului disponibil. Dupa data de 03 martie 2019, Taloanele
Colectoare completate si cupoanele devin invalide.
f)
Nu se acorda contravaloarea in bani pentru Talonul Colector valid, completat cu
minim 10 puncte bonus. Un Talon Colector completat cu 10 puncte bonus poate fi
utilizat o singura data.
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul
dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
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