
Act Aditional nr.1/02.06.2014 la 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za” 

 
 
 Subscrisa S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. cu sediul in Oradea, str. Teatrului, nr. 
1-2, jud. Bihor, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J05/347/1991, cod unic de 
inregistrare: RO97800, reprezentata legal prin administrator si director general Micula Ioan, in 
calitate de Organizator, in conformitate cu pct. (3) din Sectiunea 1, decide modificarea 
Regulamentului Oficial al Campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za” dupa cum urmeaza: 
 

1. Modificarea pct. (1) din  Sectiunea 3, in sensul ca se prelungeste  perioada de desfasurare a 
Campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za” pana pe  data de 3 Iulie 2014, ora 23:59:59, pe 
teritoriul Romaniei, in limita stocului disponibil de produse cu autocolant de promotie. 
 

2. Modificarea si completarea  pct. (1) din Sectiunea 4 cu urmatoarele: 
  
 “Se suplimenteaza premiile campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za”, cu 375 premii, in valoare 
totala estimata de 10.950 lei(TVA inclus), constand in 250 tricouri de promotie si 125 de bax-uri de 
produse, cate 25 de bax-uri pe fiecare categorie de produs individualizat la pct. (1) Sectiunea 6, 
participantii avand sansa sa castige prin tragere la sorti unul din premiile suplimentare puse in joc” 

 
3. Modificarea pct. (2) din Sectiunea 4 care va avea urmatorul continut: 

 “ Toate premiile Campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za” vor fi acordate in urma tragerii la sorti 
ce va fi efectuata in data de 04 iulie 2014.” 
 

4. Modificarea pct. (3) din Sectiunea 4 care va avea urmatorul continut: 
 “ Valoarea totala estimata a premiilor care vor fi oferite in cadrul Campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-
Zea-Za” este de 34.125 lei(cu TVA).” 
 
Restul dispozitiilor din Regulamentul Oficial al Campaniei “CITA Te Mo-Bi-Li-Zea-Za” raman 
neschimbate, generatoare de drepturi si obligatii. 

 
Prezentul act aditional va fi facut public de Organizator pe site-ul www.cita.ro. 

 
Prezentul act aditional se autentifica intr-un exemplar, se intocmesc 5 duplicate din care unul pentru 
arhiva biroului notarial, iar 4 duplicate se elibereaza partii. 
 
 

http://www.cita.ro/

