Act Adițional nr. 2
la Regulamentul Concursului
„Când toată lumea se joacă, toată lumea câștigă”
Autentificat cu nr. 813 în data de 12 Aprilie 2019 de notar public Vlad Velicu
Încheiere de autentificare Nr. 1738
17 iulie 2019
Având în vedere:
1. Campania promoțională “Când toată lumea se joacă, toată lumea câștigă” (denumită în
continuare „Campania”) organizată în baza Regulamentului Concursului cu acelasi nume
autentificat cu nr. 813 în data de 12 aprilie 2019 de notar public Vlad Velicu (denumit în cele
ce urmează Regulamentul) de “VODAFONE ROMÂNIA S.A.” (numită în continuare
“Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr. 201, sector
2, Bucureşti, Clădirea Global Worth Tower, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/9852/1996, cod unic RO 8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la
Banca ING BANK, capital social subscris şi vărsat de 70.341.714,17 lei, reprezentată de dl.
Mihail Tărniceanu - Manager Senior al Departamentului de Reglementari, în baza Procurii
nr. 3075 autentificată în data de 03 decembrie 2018 de notar public Vlad Velicu;
2. Organizatorul intenționeză prelungirea Campaniei prin organizarea unei noi Etape a
Campaniei, denumită „Câștigi cu puterea grupului”, în perioada 15.07.2019 - 30.09.2019;
Regulamentul Campaniei se modifică după cum urmează:

Articolul 1. Organizatorul
Pct. 3) se modifica astfel:
Partenerii Vodafone in oferirea premiilor sunt:
- SC PORSCHE Romania SRL, persoanã juridicã românã, cu sediul in Bd Pipera 2, Com.
Voluntari, Jud. Ilfov, numar de ordine la Registrul Comertului J23/196/2004, Cod de inregistrare
in scopuri de TVA RO9997007;
- CHRISTIAN 76 TOUR SRL, cu sediul in București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, biroul
nr. 1, etaj 13, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/5529/15.07.1997, cod
unic de inregistrare RO9617078;
SAMSUNG ELECTRONICS ROMÂNIA SRL, cu sediul in Romania, Șos.
BucureștiPloiești, nr. 172-176, Clădirea A, etajul 5, Sector 1, București, cod postal 015016,
inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, atribut fiscal RO, CUI
RO22694272;
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- A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L ., având sediul în Jud.
Ilfov, comuna Mogoșoaia, Str. Ciobanului Nr. 133, număr de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului J23/1190/2009, capital social subscris și vărsat 15.001.000 Lei, CUI RO25575489.

Articolul 2. Scopul. Durata.
Pct.5) se modifica astfel:
Concursul se desfășoară în perioada 15.07.2019- 30.09.2019 până la ora 23:59:59 (denumită în
continuare „Durata”). Concursul poate fi prelungit sau suspendat de către Organizator prin Act
Adițional la prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul va suspenda/ prelungi
Concursul, un anunț va fi publicat pe site-ul http://www.vodafone.ro/mysterybox și în My
Vodafone. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Concursului
sau de a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Concursului.
Articolul 3. Participanții
Pct.3) se modifica astfel:
Persoanele Juridice și utilizatorii care au contul MyVodafone suspendat, din motive de fraudă,
nu vor putea câștiga Premiile din Colecții.
Pct.4) liniuta a doua se completeaza astfel:
Utilizatorii non-Vodafone:
- Nu sunt eligibili pentru câștigarea Premiilor aferente celor 4 colecții, dar vor primi
cartonașe de colecție pe care le vor putea transfera ulterior pe o Cartelă Preplătită
Vodafone. Organizatorul nu își asumă erorile umane ce țin de transferarea cartonașelor de
către un utilizator pe un număr greșit.
Articolul 4.
Mecanismul Concursului
La pct. 2), se vor modifica următoarele prevederi:
Colecțiile existente în Aplicație sunt următoarele:
Colecția Mașină – această colecție oferă 2 premii
Colecția Telefon - această colecție oferă 100 premii
Colecția Vacanță - această colecție oferă 50 premii
Colecția Kit-uri de Vară - această colecție oferă 1000 premii
La pct.4), la prima liniuta „Cartonașele de colecție.” se adauga urmatoarele prevederi:
Cartonașele de colecție Gold - Cartonasele de colecție Gold intra in categoria Cartonaselor de
colectie si indeplinesc acelasi rol, respectiv completeaza Colectiile. Acestea nu pot fi
alocate/generate nominal.
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La pct. 5), se modifica urmatoarele prevederi:
Cartonașele sunt distribuite aleatoriu Participanților, printr-un mecanism electronic care asigura
alocarea total aleatorie si care exclude orice posibilitate de interventie umana. Cartonașele sunt
distribuite Participanților care realizează următoarele operațiuni:
o
Gratuit, la accesarea secțiunii dedicate Concursului din Aplicatia My Vodafone. Se va
distribui minim un cartonaș pe zi, gratuit, fiecărui Participant care accesează secțiunea
dedicată Concursului în Aplicație. Cartonașul nevizualizat într-o zi nu se raportează în
ziua următoare.
o
La emiterea facturii, utilizatorii de Abonamente de Voce mobilă Vodafone vor primi 6
cartonașe în aplicație
o
Prin efectuarea unei reîncărcări cu eurocredit a cartelei Vodafone. Fiecare reîncărcare
va acorda câte un cartonaș pentru fiecare eurocredit reîncărcat, în limita a 15 Euro (15 cartonașe)
pe reîncărcare.
- Euro creditul primit prin Transfer Credit de pe un număr de Cartelă Preplătită pe alt număr
de Cartelă Preplătită nu este eligibil pentru primirea cartonașelor.
- Pentru reîncărcarea de pe un număr cu Abonament de voce pe un număr de Cartelă
Preplătită se vor primi cartonașe doar pe numărul de Cartelă Preplătită. Numărul de
abonament de voce nu va primi cartonașe în acest caz.
o
La achiziția unor oferte specificate în mod expres în Aplicație. Fiecare ofertă
achiziționată va acorda dreptul de a primi un anumit bonus de date la care se adaugă un număr
de Cartonașe după cum urmează:
- Utilizatorii de Cartelă Preplătită:
Ofertă
Bonus 5.000
Bonus 5.000
Bonus
Bonus
MB
MB
10.000MB
5.000 MB
(valabilitate 2 (valabilitate 2 (valabilitate 2 (valabilitate
zile)
zile)
zile)
2 zile)
1
2
3
1
Preț
(eurocredit)
3
5
10
5 cartonașe
Număr
de tipul
Cartonașe
Amplificard
- Utilizatorii de Abonament de voce:
Ofertă
Preț
(eurocredit)

1.5

1.5

3

2

Număr
Cartonașe

3

5 cartonașe de
tipul Amplificard

10

10

Limitare
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150 min intl
Bonus 5.000 MB Bonus 5.000 MB Bonus 10.000
EU
(valabilitate 3
(valabilitate 3
MB (valabilitate
(valabilitate 30
zile)
zile)
7 zile)
zile)

6 oferte / ciclu 6 oferte / ciclu de 4 oferte/ciclu

-

de facturare

facturare

de facturare

În cazul clienților de Abonament de voce, va exista o limitare de Oferte achiziționate, ce vine in
sprijinul clientului pentru a-l ajuta să gestioneze costurile excesive prin cumpărarea de opțiuni.
Această limitare constă în achiziționarea a maxim 16 oferte pe ciclu de facturare, după cum este
reprezentat în tabelul de mai sus.
Organizatorul poate elimina posibilitatea achiziționării acestor Oferte din aplicație dacă există
erori tehnice.
La pct. 6) se vor modifica următoarele prevederi:
o Organizatorul nu își asumă erorile umane ale participantilor in momentul daruirii către un
utilizator gresit a voucherelor sau a cartonașelor de colecție. (introducerea numărului de
telefon)
o Un utilizator poate iniția un număr de maxim 6 grupuri și niciodată în paralel.
o Fiecare utilizator primește ca recompensă un cartonaș de colecție la alegere, exceptând
cartonașul de colecție Gold, când un membru al Grupului, pe care l-a invitat, utilizator nonVodafone, trece pe o cartelă Preplătită Vodafone, cu număr nou, activată între 15.07.2019 –
30.09.2019.
o Un utilizator se poate alătura unui număr de maxim 6 Grupuri, pe rând, niciodată în paralel,
exceptând scenariile în care este forțat să părăsească Grupul.
o Clienții de Abonament de Voce Super Red vor primi zilnic, până pe 21.07.2019, câte 2
cartonașe suplimentare

Articolul 5.
Premiile
Articolul 5 se modifica astfel:
Premiile aferente Colecțiilor sunt disponibile doar utilizatorilor de servicii Vodafone (Cartelă
Preplătită sau Abonament de voce).
Premiile aduse de cartonașul Joker non-telco sunt disponibile tuturor Participanților.
1) Premiile aferente Colecțiilor.
Vor fi în total 1.152 Premii alocate Colecțiilor, după cum urmează:
a)
Colecția Mașină conține două Premii constând în 2 automobile Audi Q3, în valoare
individuală de 42.610,33 Euro + TVA. Valoarea totală a Premiilor din această colecție este de
85.220,66 Euro + TVA.
b)
Colecția Telefon conține 100 de Premii, fiecare constând într-un telefon mobil Samsung
S10+ Alb, în valoare individuală de 904 euro. Valoarea totală a Premiilor din această colecție
este de 90.400 Euro + TVA
c)
Colecția Vacanță conține 50 de Premii, fiecare constând întro vacanță cu Christian Tour,
în valoare individuală de 1.200 Euro + TVA. Valoarea totală a Premiilor din această colecție este
de 60.000 Euro + TVA.
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d)
Colecția Kit-uri de Vară conține 1.000 de kit-uri de vară cu produse Avène, în valoare
individuală de 160 € + TVA. Valoarea totală a Premiilor din această colecție este de aproximativ
160.000 Euro + TVA.
Valoarea totala a Premiilor aferente tuturor Colecțiilor este de 395.620,66 Euro + TVA,
echivalentul în lei a sumei de 1.871.958,28 + TVA la cursul oficial BNR euro / ron din data de
12.07.2019 de 4,7317 ron.
Vacanțele din partea Christian Tour au următoarele caracteristici:
- 50 de pachete turistice pentru 2 persoane în Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia, Spania
- valoarea unui pachet turistic - care va fi promovat sub formă de voucher - este de 1.200 euro +
TVA
- orice depășește această valoare a voucherului se achită de către câștigător
- voucherele au o valabilitate de 12 luni de la data acordării (luna iulie)
- pachetele turistice pot fi accesate doar în anumite perioade, respectiv: septembrie-octombrie
2019; mai -15 iunie 2020.
2) Premiile aduse de cartonașul de tip Joker
Cartonașul de tip de Joker poate avea 3 atribute, printre care și acela de a acorda Premii constând
în vouchere de discount la diverși Parteneri ai Concursului.
Se acordă următoarele Premii Cartonaș de tip Joker care conțin un voucher de la unul dintre
partenerii Promoției:
Vouchere de discount în cadrul magazinului online Oxette
Vouchere de discount în cadrul magazinului online Cărturești
Prețuri speciale pentru Bitdefender Internet Security
Vouchere de discount la produsele Best Kids
Voucher de discount pentru produse de pe site-ul answear.ro
Vouchere de discount pentru telefoane la liber
Vouchere de discount pentru accesorii
Organizatorul își rezervă dreptul de a extinde lista Partenerilor pe parcursul perioadei
Concursului cât și Premiile acordate de aceștia. Voucherele se vor acorda în limita codurilor
alocate Campaniei.
Organizatorul își rezervă deptul de a scoate din aplicație voucherele din campaniile trecute a
căror valabilitate a expirat.

Articolul 6.
Procesul de validare a potențialilor câștigători
Articolul 6 se modifica astfel:
1)
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Când este necesară validarea

Premiile care necesită validare și predare sunt cele aferente colecțiilor: Mașina (oferite prin
Partenerul Audi), Telefoane (oferite prin Partenerul Samsung) și Vacanțele (oferite prin
Partenerul Christian Tour).
Nu vor fi validate telefonic Premiile constând în:
- Kit-urile de vară de la Avène;
- Vouchere de discount la produsele și serviciile Vodafone și Voucherele de discount la
produsele / serviciile Partenerilor Vodafone din Concurs – aduse de Cartonașul de tip
Joker.
2)
Validarea realizată de Organizator
Organizatorul va încerca să contacteze telefonic Participanții care au completat colecțiile Mașină,
Vacanță și Telefoane - în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data completării Colecției.
Condiția de validare a utilizatorilor non-Vodafone care au migrat la Vodafone este ca
aceștia să fi activat o Cartelă Preplătită Vodafone în perioada 15.07.2019 – 30.09.2019. Nu se
vor lua în considerare portările sau abonamentele de voce cu numere noi.
Participanții vor fi contactați pe parcursul a 3 zile lucrătoare consecutive pentru a fi informați
despre modalitatea și condițiile în care pot intra în posesia Premiului din Colecție. Aceștia vor fi
contactați de cel puțin 3 ori pe zi, în intervalul 10:00 – 21:00, la o distanță minimă de 2 ore între
apelurile telefonice.
Validarea câștigătorilor poate dura cel puțin 3 zile. După ce câștigătorul este verificat că
îndeplinește toate condițiile din regulament, va fi sunat pentru confirmarea câștigului și i se vor
da detaliile necesare pentru a intra în posesia premiului.
În cazul în care potențialul Câștigător nu va răspunde la telefon în cele 3 zile lucrătoare în care
este sunat, va fi considerat nevalidat și ulterior Premiul respectiv va fi reintrodus în Concurs.
Dacă potențialul Câștigător răspunde la telefon acesta va trebui să furnizeze Organizatorului
următoarele date: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, alte date din actul de
identitate.

Articolul 7.
Protecția datelor personale
Articolul 7 se modifica astfel:
1)
Prin participarea la Concurs, Participanții consimt că Organizatorul și împuterniciții
acestuia și DEV51 să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să
consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, pentru a putea permite
înscrierea participanților în Concurs si acordarea premiilor, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile pentru fiecare Partener dupa cum urmează:

DEV51: numerele de telefon ale Participanților la Concurs, numărul și ora câștigării
fiecărui premiu, în scopul validarii concursului

C2 General


VODAFONE ROMANIA: Numărul și ora câștigării fiecărui premiu, Nume, prenume,
număr de telefon, datele personale comunicate conform actului de identitate în vederea validării
potențialilor câștigători și a câștigătorilor.

CHRISTIAN TOUR, pentru câștigătorii și însoțitorii lor: numele, prenumele, numărul de
telefon al câștigătorului, adresă de e-mail a câștigătorului, datele personale comunicate conform
actelor de identitate și pașapoartele prezentate în vederea alocării excursiilor. Această operațiune
presupune achiziționarea biletelor de avion, asigurărilor de călătorie în mod nominal, cât și a
rezervării cazărilor

A&D PHARMA MARKETING & SALES SERVICES S.R.L., numerele de telefon ale
câștigătorilor, nume, prenume, datele personale comunicate conform formularului din aplicație
ce presupune livrarea premiului.

PORSCHE Romania SRL, numele, prenumele si numerele de telefon ale câștigătorilor
precum și datele personale necesare livrării premiilor.
2)
Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă publice numele
câștigătorilor prezentei Campanii și premiile acordate. Numele câștigătorilor împreună cu
premiile vor fi postate pe www.vodafone.ro/mysterybox, la sfârșitul Campaniei. Vor fi postate
doar numele câștigătorilor ale căror premii au avut nevoie de validarea Organizatorului.

În secțiunea de câștigători din aplicație vor apărea participanții care au completat colecțiile.
Aceștia vor intra ulterior într-un proces de validare. Astfel că, lista cu câștigătorii validați, care
au intrat in posesia premiului, va fi postată la sfârșitul Campaniei.
3. Având în vedere cele de mai sus, se vor modifica în consecință prevederile Regulamentului.
Prevederile din Regulamentul Campaniei care nu au fost modificate explicit sau implicit prin
prezentul Act Adițional vor opera și se vor aplica și pentru etapa Campaniei organizată în
perioada 15.07.2019 – 30.09.2019.
4. Modificările Regulamentului Campaniei întră în vigoare de la data autentificării prezentului
Act Adițional de notar public.

VODAFONE ROMANIA S.A.
Prin imputernicit, S.S. TĂRNICEANU Mihail
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