Act Adițional nr. 2
La Regulamentul Campaniei Promoționale
„Trăiește viața ca un joc”
Autentificat cu nr. 2553 în data de 04 Octombrie 2018 de notar public Vlad Velicu
Încheiere de autentificare Nr. 3127
10 Decembrie 2018
Având în vedere:
1.
Campania promoțională “Traiește viața ca un joc” organizată în baza Regulamentului
autentificat cu nr. 2636 în data de 12 octombrie 2018 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, având prelucrarea de date cu caracter personal
notificată şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul
17 şi 2191 (denumită în continuare „Campania”). Organizatorul este reprezentat de dl. Lucian
Crăciun - Manager Senior al Departamentului Juridic, în baza Procurii nr. 386 autentificată în data
de 14 februarie 2018 de notar public Vlad Velicu;
2.
Organizatorul intenționeză prelungirea Campaniei prin organizarea unei noi Etape a
Campaniei în perioada 10.12.2018 - 06.03.2019;
Regulamentul Campaniei se modifică după cum urmează:
Articolul 1. Organizatorul
3) Partenerii Vodafone in oferirea premiilor sunt:
- Mastercard Europe SA, with Belgium enterprise number RPR 0448038446, having its registered
office at 198A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium
- MERCEDES-BENZ ROMANIA S.R.L., cu sediul in Voluntari, Judetul Ilfov, Soseaua BucurestiNord nr.15-23, cladirea Henley, Swan Office & Technology Park, C.U.I. RO 18927698,
J23/2723/2013
- SC HUAWEI TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul in Romania, Str. Barbu Vacarescu, Nr. 201,
Etaj 15-16, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020276, inregistrata la Registrul Comertului din
Bucuresti sub nr. J40/621/2007, atribut fiscal RO, CUI RO20567140,
Articolul 2 Scopul. Durata.
5) Concursul se desfășoară în perioada 10.12.2018 - 06.03.2019 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 www.vodafone.ro/mysterybox și în My Vodafone. Nicio parte
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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 4. Mecanismul Concursului
1)
Mecanismul Concursului constă în completarea celor 4 (patru) colecții de cartonașe existente
în Aplicație. Completarea unei colecții de către Participant duce automat la câștigarea Premiului din
colecția respectivă, dacă Participantul a respectat prevederile Regulamentului.
2)

Colecțiile existente în Aplicație sunt următoarele:
Colecția Mașină – această colecție oferă un singur premiu, o masina Mercedes C 180
Coupe
- Colecția 12 000 Euro - această colecție oferă 4 premii de cate 12 000 Euro fiecare
- Colecția Telefon - această colecție oferă 40 premii constand in telefoane Huawei Mate20
Pro
- Colecția 1.000.000 MB - această colecție oferă 200.000 premii constand in cate un bonus
de date de 1.000.000 MB fiecare
-

3)

Fiecare colecție va trebui completată cu 8 cartonașe de colecție unice, fără dubluri.

Cartonașele din Concurs. Cartonașele vor fi introduse în cutiile din Concurs și se vor
distribui Participanților în mod aleatoriu conform mecanismului descris în acest articol. Cartonasele
sunt valabile pentru 7 zile din momentul alocarii lor; daca raman neaccesate, dupa aceste 7 zile
Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage cartonasele alocate. Există 2 tipuri de cartonașe:
Cartonașele de colecție. Aceste cartonașe completează una dintre cele 4 (patru) colecții din
Aplicație.
Cartonaș de tip Joker. Acest tip de cartonaș poate avea 3 atribute în Concurs, după cum
urmează:
a)
Capabilitatea de a schimba Cartonașe: un astfel de Cartonaș îi oferă Participantului
posibilitatea de a schimba trei Cartonașe dubluri cu un Cartonaș aleatoriu. Utilizatorul va primi un
alt Cartonaș decat cele folosite pentru schimb. Acest lucru poate duce la primirea unui Cartonaș pe
care Participantul îl are deja.
b)
Premii instant constând în Vouchere de discount/reducere la produsele oferite de Vodafone
România. Reducerile pot fi integrale sau parțiale.
c)
Premii instant constând în Vouchere de discount/reducere la produsele oferite de Partenerii
din Concurs. Reducerile pot fi integrale sau parțiale, în funcție de produs sau Partener - detalii în
“Articolul 5. Premiile” din acest Regulament.
4)

5)
o
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Cartonașele sunt distribuite aleatoriu Participanților care realizează următoarele operațiuni:
Gratuit, la accesarea secțiunii dedicate Concursului din Aplicatia My Vodafone. Se va
distribui un singur 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

Gratuit, ca urmare a primirii unei cutii din partea altui Participant. Fiecare Participant va avea
intr-o zi un cartonas pe care il poate trimite/oferi altui Participant
o
Gratuit, ca urmare a deschiderii cutiei trimise cadou catre alt Participant.
o
Prin efectuarea unei reîncărcări cu eurocredit a cartelei Vodafone. Fiecare reîncărcare va
acorda un anumit număr de cartonașe, după cum urmează:
Valoare reîncărcare
(eurocredit)
Nunăr cartonașe

Între 1 eurocredit
și 4,99eurocredit
1 singur Cartonaș
pe reîncărcare

Între 5 – 15 eurocredit
Câte un Cartonaș pentru
fiecare eurocredit
încărcat

o
La achiziția unor oferte specificate în mod expres în Aplicație.
anumit număr de Cartonașe după cum urmează:
Ofertă
Bonus 5.000 MB
Bonus 5.000 MB
1
1
Preț (eurocredit)
3
5
Număr Cartonașe

Peste 15
eurocredit
15 cartonașe
pe reîncărcare

Fiecare oferă va acorda un
Bonus 10.000MB
2
10

In plus, la pretul de 1 Eurocredit va fi introdus un Bonus de 5.000 MB alaturi de 5 Cartonase de
Concurs de tipul Amplificard
Ofertele sunt disponibile în oferta comercială Vodafone și pot fi activate sau achiziționate pe orice
canal de vânzare însă vor oferi Participanților Cartonașe de Concurs doar dacă vor fi achiziționate
din Aplicație în cadrul secțiunii dedicate Concursului. Aceste oferte vor fi marcate în Concurs în
mod vizibil.
Vodafone poate acorda un număr mai mare de cartonașe în anumite momente ale Concursului.
Aceste situații vor fi notificate utilizatorilor în Aplicație.
Articolul 5. Premiile
Premiile oferite de Organizator Participanților desemnați Câștigători în cadrul Concursului
(„Premiile”) sunt următoarele:
1.
Premiile aferente Colecțiilor
2.
Premiile aduse de cartonașul Joker
1) Premiile aferente Colecțiilor. Vor fi în total 200.045 Premii alocate Colecțiilor, după cum
urmează:
a) Colecția Mașină conține un Premiu constând într-un automobil Mercedes-Benz C180 Coupe în
valoarea de 44.399 Euro
b) Colectia Telefon conține 40 de Premii, fiecare constând într-un telefon mobil Huawei Mate20
Pro, în valoare individuală de 989 Euro. Valoarea totală a Premiilor din această colecție este de
39.560 Euro
c) Colecția 12.000 Euro conține 4 Premii, fiecare în valoare de 12.000 de Euro. Premiul se acordă
pe parcursul a 12 luni, pe un card Mastercard, în tranșe lunare de câte 1.000 Euro și se poate consuma
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plătind cumpărăturile de orice tip cu acest card. Nu pot fi scosi bani in numerar de la ATM folosind
aceste carduri. Valoarea totală a Premiilor din această colecție este de 48.000 Euro
d) Colecția 1.000.000 MB conține 200.000 de premii de cate 1.000.000 MB fiecare, valabili 365 de
zile din momentul activarii cu o limitare de 100.000 MB pe luna.
Valoarea totala a Premiilor aferente tuturor Colecțiilor este de 131.959 Euro, echivalentul în lei a
sumei de 613,860.07la cursul oficial BNR euro / ron din data de 04.12.2018.
Câștigarea Premiilor este conditionată de colecționarea tuturor celor 8 Cartonașe unice aferente
Colectiei respective și validarea potențialilor câștigători conform prevederilor Regulamentului.
Fiecare colectie poate fi castigata o singura data de catre acelasi Participant.
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 pentru abonamente 7Card
Vouchere de discount pentru produse achiziționate de pe site-ul bestkids.ro
Prețuri speciale pentru Bitdefender Internet Security
Vouchere de discount pentru produse achiziționate de pe site-ul carturesti.ro
Vouchere de discount pentru cumparatui de 1.000 RON de pe site-ul itgalaxy.ro
Vouchere de discount pentru produsele Philips destinate Concursului
Voucher de discount pentru abonamente ale clinicii Regina Maria
Vouchere de discount 25 Euro pentru vacanțe prin Christian Tour
Vouchere de discount 10% doar pentru cursele Memento Bus, nu și ale partenerilor
Vouchere de discount pentru telefoane Apple
Vouchere de discount pentru telefoane Samsung
Vouchere de discount pentru telefoane Huawei
Vouchere de discount pentru telefoane Sony
Vouchere de discount pentru telefon HTC
Vouchere de discount pentru telefon LG
Organizatorul își rezervă dreptul de a extinde lista Partenerilor pe parcursul perioadei Concursului
cât și Premiile acordate de aceștia.
Voucherele sunt transmisibile și pot fi folosite pentru o singură tranzacție. Valabilitatea voucherelor,
produsele pentru care pot fi aplicate și condițiile de utilizare sunt comunicate în pagina dedicată
Premiilor câstigate de Participant din Aplicație și diferă în funcție de fiecare Partener. Produsele se
pot achiziționa de la Parteneri în limita stocului disponibil și în condițiile impuse de aceștia.
3) Prevederi aplicabile ambelor categorii de Premii
Premiile vor fi introduse în Concurs în mod progresiv.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nu pot fi compensate în bani.
Câștigătorii nu au dreptul de a înlocui Partenerul Vodafone din Concurs cu alt furnizor de
servicii sau produse similare.
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Dacă, din orice motive, oricare dintre Premii nu a putut fi acordat, Organizatorul poate opta:
a) fie să anuleze Premiul respectiv, b) fie să prelungească durata Concursului, până la acordarea
Premiilor nealocate.
În orice etapă de validare, potențialii câștigători pot opta pentru refuzul Premiului.

Articolul 6. Procesul de validare a potentialilor castigatori
1)
Când este necesară validarea
Premiile care necesită validare și predare sunt cele aferente colecțiilor: Mașina (oferit prin Partenerul
Mercedes Benz), 12.000 Euro (oferite prin Partenerul Mastercard) și Telefoane (oferite prin
Partenerul Huawei).
Nu vor fi validate telefonic Premiile constând în:
- Bonusul de 1.000.000 MB;
- Vouchere de discount la produsele și serviciile Vodafone și Voucerele 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,
12.000 Euro și Telefoane - în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data completării Colecției.
Participanții vor fi contactați pe parcursul a 2 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.
În cazul în care potențialul Câștigător nu va răspunde la telefon în cele 2 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.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea cu privire la identitatea persoanei care răspunde la
telefon și nici pentru datele de identificare oferite de aceasta, necesare validării Câștigătorului. Se
vor înregistra informațiile oferite Organizatorului la primul apel telefonic în care Participantul
acordă toate informațiile solicitate de Organizator.
Pentru a se aloca Premiul, Câștigătorul trebuie să îndeplinească toate condițiile din Paragrafele de
mai jos.
Vor fi excluse din concurs conturile care au obținut credit și/sau bonusuri în mod fraudulos (ex.
Reîncărcarea unei cartele preplătite din partea unui abonat care ulterior nu își mai plătește nicio
factură până la sfârșitul perioadei contractuale).
3)
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Procesul de validare și predare a Premiilor prin intermediul Partenerilor

a) Pentru alocarea Premiului constând în autoturismul din Colecția Mașină
Dacă Participantul este validat de Organizator, datele acestuia vor fi transmise către Partenerul
Mercedes-Benz pentru predarea Premiului către câștigător.
Organizatorul nu își asumă nicio obligație privind suportarea cheltuielilor de deplasare ale
câștigătorului Mașinii necesare pentru a intra în posesia Premiului.

b) Pentru alocarea Premiilor în valoare de 12.000 Euro pe un card Mastercard
Pentru fiecare Participant validat de Organizator, datele acestuia vor fi transmise către Partenerul
Mastercard pentru predarea Premiului către câștigător.
c) Pentru alocarea Premiilor constând în Telefoane marca Huawei Mate20 Pro
Urmare procesului de validare realizat de Organizator, Premiile constând în telefoane marca Huawei
vor fi livrate Câștigătorilor prin curier, în maxim 30 de zile de la validare. Procesul de livrare va fi
suportat de către Organizator. Nu este posibilă livrarea Premiului către o altă persoană decât
Participantul declarat câștigător. Telefonul este însoțit de factura și garanție legală. Pentru a intra în
posesia acestuia, Participantul trebuie să prezinte actul de identitate și să semneze Procesul Verbal
de predare-primire a Telefonului.
4)
Cazuri de invalidare. Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la alocarea unui
Premiu aferent colecțiilor în situația în care Participantul: nu răspunde la apelurile Organizatorului,
nu poate fi contactat, și-a dezactivat contul My Vodafone, a uitat datele de identificare din cont
(parolă și nume utilizator) sau contul My Vodafone a fost utilizat în mod fraudulos de terți
neautorizați, are telefonul defect sau numărul de telefon nevalabil, are numărul suspendat (inclusiv
pe motiv de fraudă sau neplată), nu vorbește limba română, este plecat în roaming și nu are serviciul
de roaming activ în timp ce este contactat de Vodafone, are handicap auditiv sau de altă natură sau
pentru orice situații în care Utilizatorul nu poate fi contactat sau nu trimite datele de contact pentru
alocarea Premiului.
Totodată, oricare dintre următoarele situații vor duce la invalidarea Participantului potențial
câștigător:
o Participantul refuză Premiul în procesul de validare, nu se prezintă sau refuză transmiterea
datelor solicitate de Organizator / Parteneri, nu se prezintă în scopul alocării Premiului sau
refuză completarea documentelor necesare pentru alocarea Premiilor,
o Participantul are serviciile Vodafone suspendate sau contul din aplicația My Vodafone
suspendat
o Există suspiciuni întemeiate sau dovezi că Participantul a realizat fraude
o Orice eveniment cu excepția culpei Vodafone care duce la imposibilitatea alocării Premiului
către Participant.
Orice situație de invalidare anulează dreptul Participantului de a primi Premiul respectiv.
ATENȚIE: Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate
Participanților, în cazul în care aceștia primesc mesaje pe telefonul mobil sau pe adresa de email
prin care se pretinde câștigarea unor anumite sume de bani sau alte premii ca urmare a participării
la acest Concurs/alt concurs și care nu au fost transmise de Vodafone. În acest sens, utilizatorilor li
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se pune în vedere că, în situația câștigării vreunui Premiu în cadrul acestei Campanii, informarea se
va face:
- În cazul premiilor aferente celor colecției Masină, 12.000 Euro, Telefoane doar prin apel
telefonic de către Organizator, iar nu prin SMS, email, Whatsapp sau alte mijloace de
comunicare. În cadrul apelului se vor solicita următoarele informații: nume, prenume, nume
utilizator pentru contul My Vodafone și alte dovezi care să confirme validitatea participării
în Campanie.
- În cazul Premiilor constând în Vouchere de reducere pentru produsele / serviciile Vodafone
și pentru produsele / serviciile Partenerilor - aduse de Cartonașul de tip Joker, doar în
Aplicația My Vodafone, în pagina de afișare premii.
Pentru ambele categorii de premii, în vederea limitării fraudelor, Vodafone are dreptul de a solicita
Participantului câștigător anterior alocării unui Premiu dovezi care să confirme: a) identitatea
acestuia (ex. prezentarea actului de identitate), b) corectitudinea datelor din contul My Vodafone, c)
faptului că este utilizatorul real al numărului de telefon asociat contului din Aplicație.
Totodată, Organizatorul pune în vedere că Vodafone nu solicită sau condiționează validarea
câștigătorilor / transmiterea premiilor de transmiterea vreunor sume de bani, informații confidențiale
(ca de exemplu datele cardului bancar, coduri de securitate, parole etc) către terți sau Vodafone.
3. Având în vedere cele de mai sus, se vor modifica în consecintă prevederile Regulamentului cu
privire la: Partenerii, Durata Campaniei, Premiile (tipul, numărul și valoarea), Mecanismul
Concursului, Procesul de validare a potentialilor castigatori. Celelalte prevederi din Regulamentul
Campaniei care nu au fost modificare explicit sau implicit prin prezentul Act Adițional vor opera și
se vor aplica și pentru etapa Campaniei organizată în perioada 10.12.2018 - 06.03.2019.
4. Modificările Regulamentului Campaniei întră în vigoare de la data autentificării prezentului Act
Adițional de notar public.
Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Vlad Velicu, notar public, astăzi,
data autentificării actului și are aceeași forță probantă ca originalul.
SEMNÃTURÃ

__________________
Lucian Crăciun,
Manager Senior al Departamentului Juridic,
SC Vodafone România S.A.
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Act Adițional nr. 3
La Regulamentul Campaniei Promoționale
„Trăiește viața ca un joc”
Autentificat cu nr. 2553 în data de 04 Octombrie 2018 de notar public Vlad Velicu
Încheiere autentificare nr. 405
26 Februarie 2019

Având în vedere:
1.
Campania promoțională “Traiește viața ca un joc” organizată în baza Regulamentului
autentificat cu nr. 2553 în data de 04 Octombrie 2018 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, având prelucrarea de date cu caracter personal
notificată şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul
17 şi 2191 (denumită în continuare „Campania”). Organizatorul este reprezentat de dl. Mihail
Tărniceanu - Manager Senior al Departamentului de Reglementări, 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 în perioada 07.03.2019- 20.03.2019;
În afara Datei, Regulamentul Campaniei nu se modifică. Cartonașele acumulate anterior datei de
07.03.2019 vor rămâne intacte în conturile participanților.
3.
Având în vedere cele de mai sus, se vor modifica în consecință prevederile Regulamentului
cu privire la: Durata Campaniei. Mecanismul Campaniei precum și celelalte prevederi 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 07.03.201920.03.2019.
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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Act Adițional nr. 4
La Regulamentul Campaniei Promoționale
„Trăiește viața ca un joc”
Autentificat cu nr. 2553 în data de 04 Octombrie 2018 de notar public Vlad Velicu
Încheiere autentificare nr. 572
20 Martie 2019
Având în vedere:
1.
Campania promoțională “Traiește viața ca un joc” organizată în baza Regulamentului
autentificat cu nr. 2553 în data de 04 octombrie 2018 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, (denumită în continuare „Campania”). Organizatorul
este reprezentat 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 în perioada 20.03.2019 - 31.03.2019;
Cu exceptia Duratei /Datei, Regulamentul Campaniei nu se modifica. Cartonasele acumulate
anterior datei de 20.03.2019 vor ramane intacte in conturile participantilor.
3.
Având în vedere cele de mai sus, se vor modifica în consecintă prevederile Regulamentului
cu privire la: Durata Campaniei. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Campaniei care nu au
fost modificare explicit sau implicit prin prezentul Act Adițional vor opera și se vor aplica și pentru
etapa Campaniei organizată în perioada 20.03.2019 - 31.03.2019.
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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Act Adițional nr. 5
La Regulamentul Campaniei Promoționale
„Trăiește viața ca un joc”
Autentificat cu nr. 2553 în data de 04 Octombrie 2018 de notar public Vlad Velicu
Încheiere autentificare nr. 719
03 Aprilie 2019
Având în vedere:
1.
Campania promoțională “Traiește viața ca un joc” organizată în baza Regulamentului
autentificat cu nr. 2553 în data de 04 octombrie 2018 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, (denumită în continuare „Campania”). Organizatorul
este reprezentat 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 în perioada 1.04.2019 - 11.04.2019;
3.
Utilizatorii nu vor mai primi în aplicație cartonașe de colecție, premiile aferente colecțiilor
fiind deja epuizate. Aceștia vor putea primi doar cartonașe zilnice de tipul:
-

Cartonaș Booster – oferă între 1 și 5 cartonașe pentru campania ce va urma
Bonus 100.000 MB
Reducere la telefoane Apple
Reducere la telefoane Huawei
Reducere la telefoane Samsung, LG, HTC și Sony

Cartonașele Joker acumulate anterior datei de 1.04.2019 vor rămâne intacte în conturile
participanților. Utilizatorii nu vor mai primi cartonașe la recharge, iar ofertele standard de date și
cartonașe bonus nu vor mai fi disponibile.
4.
Având în vedere cele de mai sus, se vor modifica în consecință prevederile Regulamentului
cu privire la: Durata Campaniei,premiile oferite,cartonașele primite și modalitatea de acordare a
cartonașelor. Toate celelalte prevederi din Regulamentul Campaniei care nu au fost modificare
explicit sau implicit prin prezentul Act Adițional vor opera și se vor aplica și pentru etapa Campaniei
organizată în perioada 1.04.2019 - 11.04.2019.
5.
Modificările Regulamentului Campaniei întră în vigoare de la data autentificării prezentului
Act Adițional de notar public.
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