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REGULAMENTUL

ACT ADITIONAL NR.2 LA

F'ICIAI, AL CAMPANIEI TEFAL CONSUMATORI

"Club Tefal"

Prin prezentul act adilional se completeazdprevederile Regulamentului Oficial al Campaniei

Tefal pentru consumatori ,,Club Tefal". Astfel, in perioada I martie 2023, ora 12:00:00 PM - 30

aprilie 2023, ora 22:00:00 PM, inclusiv, Organizatorul campaniei a decis acordarea, prin tragere

la sorti, a 50 de premii constand in 300 de extra puncte in contul Club Tefal pentru inscrierea valida,
in perioada anterior menfionatd, a facturii de achizifie pentru Aparatele de g[tit multifuncfionale
(multicooker) Tefal mentionate mai jos:

coD DENUMIRE

cY851130 Aparat de gitit multifunclional Cook4me+

cY8ss830 Aparat de gitit multifuncfional Cook4me+ Connect

Pentru a intra in tragerea la sorti pentru cele 50 de premii, pe l6ng5 condiliile din Regulamentul

Oficial 1562123.01.2023 al Campaniei Tefal pentru consumatori ,,Club Tefal", in special cele de la

Secfiunea 6. Mecanismul Campaniei, care vor fi aplicabile in mod corespunzdtor, participan{ii
trebuie sd mai intruneasc[ in mod cumulativ pi urmdtoarele condilii:

a) Sd achizifioneze in perioada campaniei un aparat de g6tit multifunclional (multicooker) Tefal
descris mai sus dinmagazinele fizice gi online aparfindnd persoanelorjuridice romdne qi care

igi desfEqoard activitatea pe teritoriul Romdniei.

b) Sd inregistreze, in perioada L martie 2023, ora 12:00:00 PM - 30 aprilie 2023, ora
22:00:00 PM, inclusiv, ?n platforma clubtefal.ro, factura de achizi{ie pentru orice aparat de

gdtit multifuncfional (multicooker) Tefal, respectdnd toate condi{iile stipulate in regulament.

c) Factura de achizilie sd nu mai fi fost inregistratd deja in platformd.

in urma validdrii inregistrdrii efectuate in perioada I martie 2023 - 30 aprilie 2023, a facturii de

achizilie, participantul va beneficia automat de numarul de puncte aferent valorii produsului, ce vor
fi alocate direct in contul sdu de utilizator creat pe r.vrvw.clubtefal.ro, potrivit celor prevdzute in
Regulamentul Oficial 15621 23.01.2023 al Campaniei Tefal pentru consumatori ,,Club Tefal" si va

intra automat in tragerea la sorti pentru a castiga unul din cele 50 de premii ale campaniei in
conformitate cu prevederile prezentului act adilional

inregistrarea facturii inainte de data de I martie 2023,ora 12:00:00 PM sau dupd data de 30 aprilie
2023, ora22z00z00 PM, nu indrept5leqte pe participant la participarea in tragerea la sorti pentru cele

50 de premii, in temeiul prezentul Actului Adilional nr.2, dar nu lipsegte pe acesta, in mdsura in
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care celelalte condifii sunt indeplinite, de punctele ce pot fi obfinute potrivit Regulamentului Oficial
al Campaniei Tefal pentru consumatori ,,Club Tefal".

Tragerea la sorti electronica se va desfasura in perioada I - 19 mai2023 si presupune folosirea unui
program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii dintr-o baza

de date ce contine toate inregistrarile valide efectuate pe toata durata de desfasurare a Campaniei,
conform mecanismului descris mai sus.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii celor 50 de premii constand in 300 de puncte in
Club Tefal. Premiile nu au valoare comerciala si se pot folosi exclusiv pe platforma clubtefal.ro
pentru a achizitiona vouchere de reducere pe shop.tefal.ro, asa cum este mentionat in Regulamentul
Oficial 15621 23.01.2023 al Campaniei Tefal pentru consumatori ,,Club Tefal"i. Castigatorii
premiilor oferite nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea
acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor
castigate. In cadrul prezentei Campanii, un participant unic, asa cum este definit in Regulamentul
campaniei, poate castiga maximum I premiu acordat prin tragere la sorti, pe toata durata campaniei.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare ,,Comisia", la sediul
AgentieiMediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector l, Bucuresti sau la sediul SPN
Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7 A, sector 2, in prezenta unui
notar public.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi anuntati printr-un email si prin publicarea
acestora pe platforma clubtefal.ro intr-o sectiune special dedicata in termen de maximum 10 zile
lucratoare de la data extragerii.

Acordarea premiilor se va realiza prin alocarea celor 300 extra puncte direct in contul de utilizator
al fi e c ar u i c ast i gato r cre at p e w.ww. c.lub1-e-1bl".f_o--.

Celelalte secliuni ale Regulamentului vor rdmdne neschimbate gi vor fi pe deplin aplicabile.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VEMTAS, astazi data

autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramdne in arhiva biroului notarial, gi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdr{ilor.

DINICU ELENA.LILIANA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S


