
Act Aditional nr 1 din 21.07.2020  
la Regulamentul loteriei publicitare 

de abonare la newsletter 
22.06.2020 – 05.07.2020 

 
 
 

Organizatorul Euro Gsm Impex S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înregistrata la 
Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/3506/2006, avand cod unic de inregistrare 14266933, 
atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 50.000 lei, si având contul bancar nr. RO66 BRDE 130S 
V745 1311 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala Cluj Napoca, reprezentata de mandatar Claudia 
Olteanu, in calitate de Marketing Manager, 
 
Avand in vedere ca la extragerea din data de 07.07.2020, desi au fost contactati, nici castigatorul si nici 
rezervele desemnate nu au confirmat desemnarea, premiul constand intr-un telefon Samsung Galaxy A51 
6.5 Dual SIM 4G Octa-Core, memorie RAM 4 Gb, memorie de stocare 128 Gb, culoare black nu a putut fi 
atribuit. 
In consecinta, Organizatorul, in temeiul art. 7 din Regulament, conform caruia daca castigatorul si 
rezervele desemnate nu confirma castigarea premiului, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului, 
dispune o noua tragere la sorti in data de 22 iulie 2020, ora 16.00.  
 
In ceea ce priveste Art. 7 - Acordarea premiilor,  se modifica urmatoarele: 
 
,,Pe lângă desemnarea câştigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna și 3 (trei) rezerve, 

pentru eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată 

din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament. 

Câştigătorul are la dispoziție 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea și de a solicita 
transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa 
comunicată de câştigător prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal.  

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situații: 

• Câştigătorul premiului nu confirmă desemnarea sa și nu comunică adresa pentru trimiterea premiului 
în termen de 2 (doua) zile de la data contactării sale; 

• Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (doua) zile 
calendaristice de la anunțarea personala a câştigătorului; 

 
Comunicarea castigatorului se va face pe canalul de social media Facebook și pe site-ul organizatorului în 
termen de 1 zi lucratoare de la data confirmarii castigatorului, dar nu mai tarziu de data de 3 august 2020.” 
 
Acest act aditional este întocmit de Euro Gsm Impex S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform 
legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 
22.06.2020 pe site-ul Organizatorului, pe pagina de Facebook a Organizatorului și la sediul 
Organizatorului.  
 
EuroGsm Impex S.R.L.  

Data 21.07.2020 


