
ACT ADITIONAL NR. 1 

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI “DESCOPERA 7 PRODUSE MINUNE” 

organizata de CHEMARK ROM SRL 

 
Organizatorul campaniei cu premii  “Descoperă 7 produse 

minune” (denumită în continuare„CAMPANIA”), CHEMARK ROM SRL., societate 
comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Brașov, str. 
Constantin Brancoveanu, nr. 34A, jud. Brașov, având număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului București J08/1731/1997 și număr de înregistrare fiscală RO 
10041768, cont IBAN nr. RO74 BTRL 0080 1202 1443 27XX deschis la Banca 
Transilvania Brașov, decide modificarea REGULAMENTULUI Campaniei 
“DESCOPERA 7 PRODUSE MINUNE” (denumit in continuare REGULAMENT), in 
conformitate cu Art.13, pct. 13.3 din REGULAMENT,  dupa cum urmeaza: 
 

 ARTICOLUL 1: Organizatorul decide modificarea REGULAMENTULUI 

astfel: 

I. Perioada de organizare a campaniei “DESCOPERA 7 PRODUSE MINUNE”, 

va fi prelungita  urmand a se desfasura astfel: 01 ianuarie 2019 – 15 octombrie 

2019. 

II. Se modifica pct. 2.2. din Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei 

-  ce va avea urmatorul continut:  “Campania va incepe pe data de 01 ianuarie 

2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 15 octombrie 2019, ora 16”. 

 

III. In Art. 5 – Produsele participante la campanie – se aduc modificari la:  

- Punctul 5.1. – ce va avea urmatorul continut: “Produsele participante la 

aceasta campanie sunt cele din tabelul de mai jos. Fiecarei unitati de 

produs (kilogram sau litru) ii corespunde un numar de puncte. Punctajul 

cumulat reprezinta un model de calcul detaliat la Art.7 prin care 

participantii pot accesa premiile descrise la Art. 6”. 

  



PRODUS puncte/ unitate 
(kg/l) 

Seed Sprint H1, H5 0.15 

Delfan Plus  0.6 

Ino Green-S 0.17 

Synergizer 8-32-4 0.36 

Tradebor Mo  0.3 

Folur 0.27 

Phylgreen 0.93 

 

- Punctul 5.2 – ce va avea urmatorul continut: “Organizatorul isi rezerva 

dreptul ca, din motive legate de stocuri, sa inlocuiasca pe parcursul Campaniei 

anumite produse din lista enumerate mai sus, cu alte produse de nutritie a plantelor 

din portofoliu. Aceasta modificare va fi comunicata Participantilor prin incheierea 

unui act aditional la prezentul Regulament anuntat pe site-ul www.chemarkrom.ro 

si la adresele disponibilie conf. Art. 3.1.” 

 

IV. In Art. 6 – Premiile Campaniei- se aduc modificari la: 

- Punctul 6.1.- Numarul total de premii – ce va avea noul continut:  

• „16 Vouchere de calatorie pentru o expeditie de grup in India 

organizata de Chemark Rom in perioada lunii noiembrie 2019 

pentru cei care achizitioneaza, la alegere, din tabel 5.1. produse 

de minim 1100 de puncte, conf. Art.7. Aceste Vouchere se vor 

acorda prin tragere la sorti conf. Art. 9.” 

• „Un numar nelimitat de vouchere de calatorie pentru o expeditie 

de grup in India organizata de Chemark Rom in perioada lunii 

noiembrie 2019 pentru cei care achizitioneaza, la alegere, din 

tabel 5.1. produse de minim 4400 puncte (premii garantate) 

acordate conf. Art. 7”. 

V. In Art. 7 – Mecanismul de inscriere in Campanie. Inscrierea 

participantilor pentru tragere la sorti sau pentru loc garantat in expeditie 

– se aduc modificari la: 

http://www.chemarkrom.ro/


- Punctul 7.1. ce va avea noul continut: “Se pot inscrie in Campanie 

clientii Organizatorului care indeplinesc conditiile Art. 4 si care 

achizitioneaza produsele mentionate la Art. 5”. 

- Punctul 7.2 ce va avea noul continut:  ”Clientii Organizatorului care 

indeplinesc conditiile Art. 4 si ale Art. 7.1 se pot inscrie la premiile descrise 

la Art. 6 in doua moduri: 

• Pentru tragerea la sorti sunt necesare 1100 puncte achizitionand, 

la alegere, oricare din cele 7 produse; 

• Pentru loc garantat in expeditia India – Taj Mahal 2019 sunt 

necesare 4400 puncte achizitionand, la alegere, oricare din cele 7 

produse; ”. 

 

VI. In Art. 8 – Validarea taloanelor eligibile pentru tragerea la sorti – se 

modifica alin. 1 din punct 8.1. ce va avea urmatorul continut: “Chemark 

Rom a emis in intervalul 01.01.2019, ora 00:00:01 – 15.10.2019, ora 16 

una sau mai multe facturi fiscale pe numele Participantului a carui serie 

de talon intra la tragerea la sorti. Facturile fiscale contin produsele 

mentionate la Art. 5 iar cantitatea achizitionata corespunde 

mecanismului prezentat in Art. 7.1.”. 

 

VII. In Art. 9 – Desemnarea castigatorilor inscrisi la tragerea la sorti. 

Ridicare premiilor – se aduc modificari la: 

- Punctul 9.1. ce va avea urmatorul continut: „Conform Art.6.1. un numar 

total de 16 vouchere expeditie India Taj Mahal 2019 vor fi acordate prin 

tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata sub forma unui 

eveniment privat si va fi mediatizata pe canalele online apartinand 

Organizatorului.” 

- Punctul 9.2. ce va avea urmatorul continut: „Tragerea la sorti va fi 

organizata imediat dupa incheierea perioadei Campaniei mentionata la 

Art. 2. Data exacta si locul tragerii la sorti  va fi comunicat Participantilor 

prin incheierea unui act aditional la prezentul Regulament anuntat pe site-

ul www.chemarkrom.ro cel tarziu in data de 01.10.2019  

http://www.chemarkrom.ro/


 

VIII. In Art. 14 – Litigii – se vor aduce modificari la punct 14.2 ce va avea 

urmatorul continut: „Eventualele reclamatii legate de derularea 

Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pana cel tarziu in data 

de 18.10.2019. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai 

lua in considerare nici o reclamatie privind derularea Campaniei. 

Reclamatiile se vor lua in considerare doar daca sunt transmise in scris la 

una din adresele mentionate la Art. 3.1. 

 

IX. Din Anexa 1 – Reteaua de distribuite – punctele de lucru Chemak Rom 

din tara – au fost scoase punctele 14 si 15, punctele de lucru din Cluj si 

Braila fiind inchise.  

 

 

ARTICOLUL 2: Prezentul Act aditional face parte din REGULAMENT, pe 

care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand 

neschimbate.  

 

Articolul 3:  Modificarile aduse prin prezentul Act aditional vor intra in 

vigoare incepand cu data de 25.07.2019 

 

 

 

Prezentul Act aditional a fost intocmit in data de 25.07.2019 si va fi adus 

la cunostinta participantilor prin intermediul site-ului 

www.chemarkrom.ro  

 

 

 

Organizator, 

 


