ACT ADITIONAL NR. 4
La
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„ Toti carburantii au preturi mai mici in weekend”
Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:
22 martie - 23 iunie 2019
Organizatorul S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in Strada Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity,
Oval B, Etajul 1, Sector 1, cod postal 013329, Bucuresti, cod fiscal: 11201891, nr. inregistrare la Registrul
Comertului: J40/10637/1998, decide, in acord cu ART 1.3 modificarea Regulamentului Campaniei
Promotionale “Toti carburantii au preturi mai mici in weekend” (“Regulamentul”), autentificat sub nr.
543 in data de 11.03.2019, de notar public Nica Oana Raluca, din Bucuresti, dupa cum urmeaza:

I.

Se modifica alin. 2.1. din ART. 2 denumit «TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A

CAMPANIEI PROMOTIONALE» si va avea urmatoarele informatii :
2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statiile de distributie carburanti operate
sub brand Petrom, apartinand Organizatorului si mentionate in Anexa nr. 1, in perioada 22 martie – 23 iunie
2019, in fiecare weekend – zilele de sambata si duminica, in intervalul vineri 23:00 – duminica 23:00, cu
modificarile prezentate in Act Aditional nr. 1 la Regulament, in perioada 22 martie – 23 iunie 2019, in fiecare
weekend – zilele de sambata si duminica, in intervalul vineri 23:00 – duminica 23:00, cu modificarile prezentate
in Act Aditional nr. 3 la Regulament, in perioada 26 aprilie 2019, ora 23:00 – 01 mai 2019, ora 23:00, precum si
pe toata perioada 14 iunie 2019, ora 23:00 – 17 iunie 2019, ora 23:00, in conformitate cu prevederile
Regulamentului Oficial.

II. Se completeaza alin. 5.1 din ART. 5 denumit « REDUCEREA » cu urmatoarele informatii :
Pretul din perioada 14 iunie 2019, ora 23:00 – 17 iunie 2019, ora 23:00 afisat in cadrul statiilor de
distributie carburanti participante la Promotie va include reducerea acordata produselor mentionate la
articolul 3.1 din Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale. Reducerea este mentionata dupa cum
urmeaza: din pretul afisat in fiecare statie de distributie de carburanti in ziua de 14 iunie 2019 la ora 22:59
se scad 6 bani/litru pentru fiecare Benzina Standard 95, Benzina Extra 99 si GPL auto si respectiv 3
bani/litru pentru carburantii Motorina Standard si Motorina Extra.

III. Se modifica Anexa nr.1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale “Toti carburantii au
preturi mai mici in weekend”, denumita “Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand
Petrom participante la Promotie”, prin excluderea statiilor de distributie a carburantilor ce functioneaza
sub brand Petrom mai jos mentionate:

 Statia 2 Sf Lazar, aflata la adresa Municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 64 -66, judetul Iasi, cod postal
700049
 Statia 9 Cocorilor, aflata la adresa Municipiul Arad, str. Musetel nr. 43/A - 45/A, judetul Arad, cod
postal 310429
 Statia 1 Viisoara, aflata la adresa Comuna Alexandru cel Bun, sat Bistrita, str. Petru Rares nr. 221,
judetul Neamt, cod postal 617505
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul
dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
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