ACT ADITIONAL NR. 4. LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
,,ACCEPTA PROVOCAREA GUSTULUI”

Organizatorul Campaniei Promotionale „Accepta provocarea gustului”, societatea
comerciala QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L., cu sediul social in Calea
Vacaresti, nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata
la Registrul Comertului sub numar J40/27211/1994, avand CUI RO6811508,
reprezentata prin Dna. Declia Corniciuc in calitate de Administrator (denumita in
continuare „Organizatorul”), cu sprijinul agentiilor:



Agentia Voxline Communication SRL, societate cu raspundere limitata
functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in
România, Strada Gh. Lazar nr. 2, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/9092/1998, cod de inregistrare fiscala
RO11027079, denumita in continuare ”Agentia digitala” care va realiza
aplicatia disponibila pe tableta si va gestiona baza de date cu inregistrarile
in Campanie.



Agentia Grup Sapte S.A., cu sediul social in România, Strada
Ceahlău nr. 11, Cluj Napoca, jud. Cluj, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J12/1508/1999, cod de inregistrare fiscala RO
11389389, denumita in continuare ”Agentia de marketing direct” care va
coordona echipele de promoteri si implementarea mecanicii Campaniei in
teren.

Decide, în temeiul Art. 2.3, sa completeze Regulamentul Campaniei astfel:
Articol unic.
În perioada 19.08 – 21.08.2022 sesiunile de degustare au loc în locatia Plaja
Modern Beach după următorul program: vineri 19.08.2022 intre orele 11.0019.00, sambata 20.08.2022 intre orele 10.00-20.00 si duminica 10.08.2022 intre
orele 10.00-20.00.
In urma inregistrarii la Campanie, în perioada 19.08 – 21.08.2022 , în locația
Plaja Modern Beach și a derularii sesiunii de degustare potrivit etapelor descrise
la art. 3.4. din Regulamentul Campaniei si a inregistrarii de catre Participanti a

rezultatelor acesteia (constand in preferintele Participantilor cu privire la
bauturile carbogazoase de tip cola degustate) in aplicatia „Accepta Provocarea
Gustului”, fiecare Participant va primi un premiu pe loc, in limita stocului
disponibil din locația „Plaja Modern Beach” constand într-un :



voucher pentru un (1) cocktail la alegere din sortimentele Cuba Libre,
Plam Tree, Peach Cut, oferit în limita stocului de maximum 500 de astfel de
premii pe zi de activare (în total 1500 premii), în cadrul barului „Plaja
Modern Beach Constanta, gestionata de către Modern Beach SRL ,
înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J13/941/2015, cod unic de
inregistrare RO34477013, funizor al Organizatorului în baza contractului
comercial dintre părți.



Valoarea estimata a premiilor oferite în perioada 19.08 – 21.08.2022 este
de 19500 lei, tva inclusa ( valoare unitara 13 lei tva inclusa/premiu).

Celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial raman nemodificate si perfect
aplicabile.
Prezentul Act aditional intra in vigoare incepand cu data de 19 august 2022, cu
respectarea dispozitiilor Articolului 2 – „Regulamentul Oficial al Campaniei".
Organizator
QUADRANT - AMROQ BEVERAGES SRL
Administrator,
Delia Corniciuc

