




























ACT ADIŢIONAL NR. 1 
LA REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 „Cu Profi ai grijă de cei dragi, iar Zewa și Libresse te premiază!!”  
 
Organizatorul Campaniei "Cu Profi ai grijă de cei dragi, iar Zewa și Libresse te 
premiază!!”, Profi Rom Food  S.R.L., societate comercială romană cu sediul în Timişoara, 
Calea Sever Bocu, Nr. 31, judeţul Timiş, având codul unic de înregistrare  11607939, atribut 
fiscal RO şi numărul de ordine în Registrul Comerţului  J35/ 239/ 1999, deţinătoare  a 
contului  bancar cu cod IBAN RO56RZBR 0000 0600 0301 5891  deschis la Raiffeisen Bank – 
Sucursala Timişoara, reprezentată  prin administrator  Musial Pawel Bonawentura prin 
manadatar special Gabriela Sîrbu conform procurii speciale nr. 1997 din data de 25.11.2021, 
denumită în cele ce urmează “ Organizatorul”.  
 
În conformitate cu prevederile sectiunii nr. 1 din Regulament – punctul 1.4 decide 
modificarea Regulamentului campaniei "Cu Profi ai grijă de cei dragi, iar Zewa și Libresse te 
premiază!!”, după cum urmează:  
 
Art. 1. Se modifică Art. 7.4. al Regulamentului în sensul în care se prelungește data până la 
care se vor putea expedia premiile către Câștigătorii desemnați, astfel că art. 7.4. al 
Regulamentului va avea următorul cuprins:  
„Premiile vor fi livrare câștigătorului cel târziu până la data de 31.01.2022, prin curier rapid, 
la adresa poștală indicată prin e-mail-ul transmis Organizatorului (în cazul bicicletelor), 
respectiv prin intermediul contului bancar indicat de asemenea în cuprinsul e-mail-ului 
transmis Organizatorului (în cazul premiului în bani). Costurile de transport, respectiv 
comisioanele bancare aferente viramentelor premiilor nu vor fi suportate de către câștigători. 
Predarea premiului fizic către participantul declarat câștigător se va face prin Curier, pe baza 
borderoului de livrare întocmit cu curierul însărcinat cu predare premiilor. Imediat după 
înmânarea premiului, prin semnarea de către câștigător a borderoului de livrare/confirmării 
de primire, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul 
prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.” 
 
Prezentul act aditional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei "Cu Profi ai 
grijă de cei dragi, iar Zewa și Libresse te premiază!!” şi face parte integrantă din aceasta. 
Celelalte dispoziţii ale Regulamentului rămân neschimbate.  
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