
1

Act aditional la 
Regulamentul Oficial al Campaniei Pepsi
„MANANCA ALTFEL. PLATESTE ALTFEL.”

ORGANIZATORUL CAMPANIEI “MANANCA ALTFEL. PLATESTE ALTFEL.” 
(denumita in continuare “Campania”) 

QUADRANT-AMROQ BEVERAGES SRL, o societate inregistrata in Romania, 
avand sediul social in Calea Vacaresti nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, 
Bucuresti, Romania, cod unic de inregistrare RO 6811508, inregistrata la 
Registrul Comertului sub numarul J40/27211/1994, reprezentata prin Gyuri 
Eperjessy  in calitate de Administrator (denumita in continuare 
“Organizatorul”), campanie desfasurata prin intermediul agentiei 

Voxline Communication SRL, o societate inregistrata in Romania, avand 
sediul social in str. Gheorghe Lazar nr. 2, sector 1, Bucuresti, Romania, codul 
unic de inregistrare ROR11027079, inregistrata la Registrul Comertului sub 
numarul J40/9092/1998, reprezentata legal prin Bogdan Apostol – Director 
General (in continuare „Agentia ”) 

Avand in vedere: 

● contextul epidemiologic global: la data de 11.03.2020 – OMS – a ridicat 
gradul de alerta la nivelul de PANDEMIE), avand in vedere raspandirea 
noului CoronaVirus (COVID-19)

● contextul national privind combaterea raspandirii COVID-19: la data de 
16.03.2020 a fost semnat de catre Presedintele Romaniei decretul privind 
instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

● adoptarea unor masuri graduale de catre institutiile statului (Comitetului 
National pentru Situatii Speciale de Urgenta) necesare pentru limitarea 
imbolnavirii, precum: carantina, suspendarea evenimentelor de orice 
natura, inchiderea temporara a unitatilor scolar publice, desfasurarea 
muncii la domiciliu si restrictionarea deplasarilor spre si dinspre zonele 
grav afectate

● Ordonanta Militara nr. 1 din 17.03.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 
219/18.03.2020 care reglementeaza, intre altele, suspendarea activitatii 
de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si 
nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri 
publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul 
locatiei, act normativ care produce efecte incepand cu 18.03.2020

● Ordonanta Militara nr.2 din 21.03.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 
232 din 21 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-
19, care reglementeaza, printre altele, suspendarea temporara a 
activitatilor de comercializare cu amanuntul, a produselor si serviciilor, in 
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centrele comerciale in care-si desfasoara activitatea mai multi operatori 
economici

● Faptul ca, urmare a evenimentelor si masurilor detaliate mai sus, o parte 
din Locatiile Participante si-au suspendat activitatea de servire si consum 
a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, in timp ce 
altele au continuat activitatea de livrare la domiciliu a produselor 
alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice,

A hotarat modificarea Regulamentului Campaniei dupa cum urmeaza:

A. Articolul 3. REGULAMENTUL OFICIAL, punctul 3.1 se modifica si va  
avea urmatorul continut:

3.1. Prezentul regulament, impreuna cu orice act aditional la acesta (denumite 
in continuare impreuna „Regulamentul”), reprezinta Regulamentul Oficial al 
Campaniei si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, la 
urmatoarele coordonate:
(a) pe web site-ul www.pepsi.ro/pofta (denumit in continuare „Site-ul 
Campaniei”), si pe pagina de Facebook www.facebook.com/Pepsi     ; (denumita in
continuare „Pagina de Facebook Pepsi”)
(b) prin transmiterea unei solicitari la numarul de telefon 031 22 44 811, 
numar cu tarif normal, accesibil din orice retea de telefonie mobila (denumit in 
continuare „Infoline-ul”) cu program de luni pana vineri  intre orele 10:00 - 
18:00 (mai putin sarbatorile legale) sau la adresa promotiepepsi@voxline.ro, 
urmand ca Regulamentul Oficial sa fie transmis in cel mai scurt timp, prin e-mail
persoanelor interesate.

B. Articolul 6. PERIOADA CAMPANIEI se modifica si va avea urmatorul  
continut:

6.1. Campania incepe pe data de 01 februarie 2020, ora 10:00 („Data 
Inceperii Campaniei”) si se incheie in termen de 14 de zile de la data la care 
inceteaza suspendarea activitatii de servire si consum a produselor alimentare 
si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, 
cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate acestui scop din interiorul 
sau exteriorul locatiei („Data Incetarii Campaniei”). Perioada dintre Data 
Inceperii Campaniei si Data Incetarii Campaniei reprezinta „Perioada 
Campaniei”.

Toate referirile la data de 30 aprilie 2020 din cadrul Regulamentului ca 
data de incetare a Campaniei se considera ca referiri la 14 de zile de la 
data la care inceteaza suspendarea activitatii de servire si consum a 
produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata 
de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile 
destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.
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6.2. Dupa Data Incetarii Campaniei, Produsele Participante isi pierd calitatea de 
produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi 
asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual 
conduce la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei, inclusiv circumstante 
legate de etichetarea Produselor Participante sau anunturile existente in 
magazine.

6.3. Informatiile inscrise in prezentul Regulament Oficial cu privire la Perioada 
Campaniei vor prevala fata de orice informatii contrare inscrise pe 
ambalajele/etichetele Produselor Participante la Campanie.

C. Articolul 9. MECANISMUL CAMPANIEI, punctul 9.1. lit. b), i) si h) se  
modifica si va avea urmatorul continut:

b) sa achizitioneze cel putin un Produs Participant la Campania Promotionala 
incepand de 01 februarie 2020, ora 10:00 si pana la data de 30 aprilie 
2020, ora 23:59;

i) dupa receptionarea mesajului SMS corespunzator premiului castigat, 
Participantul poate (a) sa se deplaseze la una dintre locatiile participante,
descrise in Anexa 1 (denumite in cele ce urmeaza „Locatiile Participante”), sau, 
(b) in cazul locatiilor participante care furnizeaza servicii de livrare la 
domiciliu, Participantul poate sa solicite, odata cu o comanda efectuata
pentru livrare la domiciliu,  sa isi revendice premiul conform sectiunii 10 
PREMIILE CAMPANIEI, prezentand personalului Locatiei Participante, respectiv 
livratorului, mesajul SMS care contine codul de revendicare format din 8 
caractere alfanumerice. Nu este necesar ca Participantul sa prezinte capacul 
Produslui Participant, revendicarea premiului castigat se face exclusiv pe baza 
codului de revendicare primit in mesajul SMS pe numarul de telefon mobil 
introdus de Participant pe websiteul Campaniei. 

h) personalul Locatiei Participante, respectiv livratorul va verifica codul de 
revendicare prezentat de Participant si va inmana premiul castigat,  conform 
sectiunii 10 PREMIILE CAMPANIEI.

D. Articolul 10.  PREMIILE CAMPANIEI, punctele 10.2, 10.3 si 10.6 se   
modifica si va avea urmatorul continut:

10.2. Participantii care au castigat premiul „Pepsi Max 500ml” pot revendica 
premiul de la o Locatie Participanta, la alegere, pe baza mesajului SMS primit pe
numarul de telefon comunicat in formularul de participare pe websiteul 
Campaniei si care contine codul de revendicare, si au posibilitatea de a primi, 
de la Locatiile Participate, specificate in Anexa 1,  o sticla de Pepsi Max de 500 
ml, exclusiv pe baza codului de revendicare primit in mesajul SMS, pe care il vor
comunica personalului Locatiei Partipante de la care revendica premiul.
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10.3. Participantii care au castigat premiul „Voucher de 10 lei” pot revendica 
premiul de la o Locatie Participanta, la alegere, pe baza mesajului SMS primit pe
numarul de telefon comunicat in formularul de participare pe pe websiteul 
Campaniei si care contine codul de revendicare, si au posibilitatea sa consume 
orice produse din meniul Locatiei Participante de la care au revendicat premiul, 
in contul valorii Voucherului, respectiv 10 lei, exclusiv pe baza codului de 
revendicare primit in mesajul SMS, pe care il vor comunica personalului Locatiei 
Partipante de la care revendica premiul. Valoarea de 10 lei va fi dedusa din 
valoarea totala a consumatiei / comenzii Participantului castigator efectuata in 
cadrul / de la Locatia Participanta de la care a revendicat premiul.

10.6. Premiul constand in „Voucher de 10 lei” se revendica numai sub forma 
posibilitatii de a consuma orice produse din meniul Locatiei Participante in care 
Premiul a fost revendicat, valoarea de 10 lei urmand a fi dedusa din valoarea 
consumatiei / comenzii totale a Participantului castigator. Nu exista posibilitatea
oferirii de rest, in sume de bani sau sub forma de voucher, bon, tichet sau vreun
astfel de document tiparit, in cazul in care castigatorul unui premiu constand in  
„Voucher de 10 lei” consuma produse din meniul Locatiei Participante, al caror 
cuantum total este inferior valorii premiului castigat (10 lei).

E. Articolul 11.    DESEMNAREA CASTIGATORILOR CAMPANIEI SI   
ACORDAREA PREMIILOR  , punctele 11.1, 11.2 si 11.3 se modifica si   
va avea urmatorul continut:

11.1. Castigatorii premiilor Campaniei Promotionale sunt Participantii care au 
achizitionat Produse Participante, au introdus pe websiteul Campaniei 
www.pepsi.ro/pofta codul alfanumeric de sase (6) caractere descoperite sub 
capacele Produselor Participante si, in urma introducerii acestor coduri pe 
websiteul Campaniei www.pepsi.ro/pofta, primesc unul din mesajele de cod 
castigator specificate la art. 9.1. lit. f), iar ulterior prin SMS, pe numarul de 
telefon comunicat in formularul de participare de pe websiteul Campaniei, 
primesc unul din mesajele SMS specificate la art. 9.1. lit h).  si, pe baza codului 
de revendicare premiu primit prin SMS, revendica premiul castigat in perioada 
01.02.2020 – Data Incetarii Campaniei, astfel cum este definita la art. 6.1., in 
una sau de la una dintre Locatiile Participante, specificate in Anexa 1 la 
prezentul Regulament Oficial. La locatiile enumerate in Anexa 1 se vor putea 
adauga, pe parcursul derularii Campaniei, si alte locatii ce vor participa la 
Campanie, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, ce va 
intra in vigoare potrivit prevederilor art. 3.2. din prezentul Regulament si care 
va enumera respectivele locatii noi.

11.2. Revendicarea Premiilor Campaniei se poate face exclusiv in una sau de la 
una din Locatiile Participante la Campanie, descrise in Anexa 1 la prezentul 
Regulament Oficial, in limita stocului disponibil de sticle Pepsi Max 500ml 
existent in fiecare Locatie Participanta.

11.3. Pentru a fi validat drept castigator al unuia din Premiile Campaniei si a 
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intra in posesia premiului, Participantii au obligatia  de a revendica premiile 
exclusiv in una sau de la una dintre Locatiile Participante la Campanie si de a 
prezenta codul de revendicare primit prin SMS personalului sau livratorului 
Locatiei Participante din care revendica premiul/premiile castigate.

 Toate celelate prevederi ale regulamentului raman nemodificate.

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi 25.03.2020.

Organizator,

QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L.

prin
Gyuri Eperjessy
ADMINISTRATOR
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