
ACT ADITIONAL NR. 1 la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI  
“Descoperă 7 produse minune” 

 organizată de Chemark Rom S.R.L. (perioada: 16 octombrie 2019 – 15 octombrie 2020) 
 

Organizatorul campaniei “ Descoperă 7 produse minune ” (denumită în continuare,,Promoția”) - Chemark 
Rom S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Brașov, 
str. Constantin Brâncoveanu, 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,  
 
In contextul actual, generat de noul coronavirus (COVID -19), avand in vedere imposibilitatea 
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a acorda premiile prevazute la art. 6.1 
din  REGULAMENTULUI CAMPANIEI “Descoperă 7 produse minune” (denumit in continuare 
REGULAMENT), s-a hotarat modificarea Regulamentului, dupa cum urmeaza : 

 

Art. 1 Se modifica Art. 6, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:  

6.1.Participanții care s-au calificat cu minim 1100 de puncte în campania ”Descoperă 7 produse minune”, 
vor beneficia, fara tragere la sorti, de un numar de 5 puncte în cadrul campaniei LFP (Liga Fermierilor 
Premiaţi). Acestea se adauga punctelor acordate conform art. 9.11 din Regulament si vor fi valorificate 
de catre participanti, conform regulamentului campaniei LFP - Liga Fermierilor Premiaţi  
(www.chemarkrom.ro/LFP). 
 

6.2.Participanții care au acumulat cel putin 4400 de puncte în campania ”Descoperă 7 produse minune” 
vor beneficia de 60 de puncte in cadrul campaniei (Liga Fermierilor Premiaţi), avand posibilitatea sa 
le valorifice conform regulamentului acestei Campanii (www.chemarkrom.ro/LFP). 
 

6.3. Premiile Campaniei LFP – Liga Fermierilor Premiati, in cadrul careia vor fi valorificate punctele 
reglemetate prin prezentul act aditional, sunt: 

 

Număr puncte Natura premiului 
5 puncte  PHILIPS Espressor  sau  

HUSQVARNA Trimer cu acumulator (la alegerea clientului) 

7 puncte  PHILIPS Aspirator PowerPro Aqua sau  
SAMSUNG Tabletă 10.1” sau  
STIHL Atomizor SR 430 sau  
HUSQVARNA Motofierastrau  (la alegerea clientului) 

10 puncte  HUSQVARNA Freză de zăpadă sau 
HUSQVARNA Maşină de tuns iarba sau  
DAIKIN Aer conditionat (la alegerea clientului) 

15 puncte  PHILIPS Televizor Smart 139 cm /  
HUSQVARNA Robot pentru tuns gazonul (la alegerea clientului) 

10 puncte  HUSQVARNA Freză de zăpadă sau 
HUSQVARNA Maşină de tuns iarba sau  
DAIKIN Aer conditionat (la alegerea clientului) 

15 puncte  PHILIPS Televizor Smart 139 cm /sau  
HUSQVARNA Robot pentru tuns gazonul (la alegerea clientului) 



 

 
6.4.Participantul poate sa isi exprime in mod valabil optiunea in ceea ce priveste premiul, in scris, prin 

intermediul oricarui mijloc de comunicare (email, sms, whatsapp), adresata reprezentantului zonal 
Chemark Rom Srl, pana cel tarziu la data de 15.11.2020. 

 
6.5.Premiile vor fi înmânate de către reprezentanții Chemark Rom in perioada 01-20 decembrie 2020 

conform Regulamentului promoției LFP în vigoare. 
 

Art. 2 Toate prevederile din Regulamentul “Descopera 7 produse minune”, care fac referire la 
premii, vor fi modificate si interpretate corespunzator cu modificarile aduse Regulamentului prin prezentul 
act aditional. 

Prezentul Act aditional a fost intocmit in data de 07.10.2020 si va fi adus la cunostinta participantilor prin 
intermediul site-ului www.chemarkrom.ro  

 

Organizator, 


