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ACT ADITIONAL NR. 1  
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “BLACK FRIDAY”  

13/11/2020- 15/11/2020 

 

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea Campaniei inițiată de Organizator și 
se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), reprezentând o 

serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării acestei activități si se modifica in cadrul 
articolului 8.6 dupa cum urmeaza: 

 

8.6 viii.   Premiile finale vor fi acordate prin extragere. 

Extragerea va genera: 1 castigator principal pentru fiecare tip de premiu (dintre cele 3 disponibile), si 
cate 3 rezerve asociate; Vor exista 3 castigatori ai campaniei. 
____________________________ 
Generarea participantilor castigatori se va realiza prin extragerea aleatorie a castigatorilor, precum si 
a premiilor si rezervelor aferente, si a valorii bonurilor de cumparaturi fiecaruia dintre acestia, valori ce 
vor face dovada incadrarii in conditiile de extragere. 
 
Extragerea va fi facuta in data de 30.11.2020 iar numele castigatorului va fi afisat pe site in maximum 
48 ore de la extragere. In cazul in care castigatorul premiului, nu va putea sa-si revendice premiul sau 
il va refuza, premiul ii va reveni rezervei extrase.  
Castigatorii au la dispozitie 48 de ore de la ora la care au fost informati ca au castigat premiul sa-l 
accepte sau sa-l refuze. In cazul in care cele 48 de ore vor trece, premiul va fi acordat primei rezerve 
extrase. Daca nici prima rezerva nu va accepta premiul sau nu va raspunde in termen de 48 de ore 
Organizatorul campaniei isi rezerva dreptul sa ofere premiul rezervei cu numarul 2 sau rezervei 
numarul 3 in cazul in care va fi refuzat de rezerva nr. 2, sau sa il foloseasca intr-o alta campanie pe 
care o va organiza. 
 

Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia 
ramanand neschimbate.   
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