
mupilcAT
IONAL NR.1LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
igi timp si apreciezi ce conteazi!" Editia 2022, attentificat sub m.2102 din data de

de Irina Antoniu din cadrul Societdtii Profesionale Notariale din Bucuresti

adilional nr.1, intocmit astd,zi, 1.0.1.0.2022, la Bucureqti, completeazd gi modific5
R.FCI*.{XifENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE ,,CAgtigi timp si apreciezi ce

conteazdt" Editia 2022, autentificat sub nr.2102 din data de 26.08.2022 de Irina Ahtoniu din cadrul
Societilii Profesionale Notariale din Bucuregti, astfel:

L. Se modifici urmatoarele articole ale Regulamentului oficial al campaniei promotionale
,,Ciqtigi timp si apreciezi ce conteazi!":

Punctul 4.2 de la punctul 4 ,,Mdrcile participante I scopul campaniei" se modifica astfel:

4.2. Prin intermediul campaniei "CAgtigI timp sd apreciezi ce conteazdl", editia 2022 organizate pe

durata previzuti in art 3.1, consumatorii ce vor lua parte la aceastd campanie vor trebui sI
achizilioneze produsele din portofoliul Sissi participante la promofie, si inscrie pe site-ul www.sissi.ro
sau prin intermediul aplicatiei mobile WishMO codul unic de pe etichetele promolionale qi poza

bonului fiscal sau a facturii fiscale care atestl achizifia si astfel vor intra in competilia pentru unul
dintre premiile campaniei.

Punctul 6 ,,Mecanismul campaniel" se modifica astfel:

6.1 Cumpdrd produsele participante din gama SISSI menlionate la secliunea 4.1., pe Durata Campaniei,

inscrie codul unic al etichetelor promolionale gi poza ponului fiscal sau a facturii fiscale de achizilie a

respectivului produs pe www.sissi.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile WishMO gi pofi cAgtiga

unul din cele 50 de aspiratoare robot sau un lanlisor din aur.

6.2 Mecanismul Campaniei poate fi sumarizat in 3 pagi simpli:
. Achizilionarea produselor marca SISSI participante in Campania "CAgtigi timp si

. apreciezi ce conteazd!" editia 2022; participanlii au obligalia sI pistreze (in original)
bonurile fiscale sau facturile fiscale inscrise in concurs pentru validare in caz de cAgtigare

a unui premiu.
. inscrierea pe www.sissi.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile WishMO a codului
unic aflat pe eticheta verso a produsului
. inscrierea pe www.sissi.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile WishMO a pozei

bonului fiscal ce atestd achizitia de produse Sissi participante la campanei

6.3 Mecanismul detaliat al campaniei este urmXtorul:
o Pentru a intra in campanie, consumatorii trebuie sX achizilioneze produsele SISSI,

participante la promotie, mentionate la Secliunea 4.1 gi si incarce poza bonului fiscal gi si
inscrie codul unic ce se afld pozilionat pe eticheta produsului.
o Pdstrarea bonului fiscal sau al facturii fiscalg in original, inscrise pe www.sissi.ro sau

prin intermediul aplicatiei mobile WishMO, pAni la finalul campaniei, este obligatorie
pentru validarea calitatii de castigator si acordarea premiului.

6.4 incadrul campaniei existi 2 tipuri de premii:
r 50 de premii "Aspirator Robot ROWENTA X-Plorer Animal Serie 80", reprezentAnd

cAte 1 premiu/zi oferit doar pentru zilele lucratoare ale slptlmAnii (luni-vineri), oferite

cdtre castigatorii extrasi dintre participanlii ce au inscris pe wy_v-14r_.sis-g-i1o sau prin
intermediul aplicatiei mobile WishMO poza bonului fiscal gi codul unic de pe ambalaj, in
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perioada 29.08.2b22 - 06.17.2022, pdnd la ora 23:59:59. premiile se cAgtigx prin mecanismul
de tragere la sorti din cadrul site-ului lylCl^zJan{Am-al€.
o 1 l5nliqor de aur in valoare de 330 lei cu TVA, oferit citre castigatorul extras dint
participanfii ce au inscris Pe !-v-1y;!-v-,€-iQsi-1o- sau prin intermediul aplicatiei mobile Wish
codul unic de pe ambalaj si numlrul bonului fiscal sau al facturii fiscale, in perio
29.08.2022 - 07."12.2022, pani la ora23:s9:s9. premiul se castigx prin mecanismul de
Ia sorti din cadruI site-ului w1y-w,1-a,n_d_o__m,.p1g.

Punctul 7 ,,Premiile campaniei gi aaroarea acestora,, se modifica astfel:

' 1 premiu constAnd intr-un l5n{igor de aur cu pandantiv in forma de inimioara, oferit prin
tragere la sorti realizatd pe site-ul www.random.org, cdtre castigatorul extras dintre toti
participantii ce au inscris pe www.sissi.ro sau prin intermediul aplicatiei mobile WishMO
cel putin un cod unic gi poza bonului fiscal sau a facturii fiscale inbazacdruia au realizat
achizitia de produse SISSI, in perioada Campaniei 29.08.2022 - 07.12.2022, pan| la ora
23''59',59 qi care reuqesc sI facd dovada achizitiondrii (prin detinerea bonului fiscal sau
facturii fiscale in original la data validirii gi acordxrii premiului) acestor produse ale crror
coduri unice de pe etichete au fost inscrise in campanie dupl cum urmeazd.

Celelalte prevederi ale Regulamentului rdmAn neschimbate, in mrsura in care nu contravin prezentei
modificdri.

Redactat si autentificat la SOCIETATEA PROFESIoNALA NOTARIALA IRINA ANTONIU gI IULIA
AVRAMESCU, intr-un singur exemplar original, pentru arhiva notarului public ai 3 (trei) duplicate,
din care 1 (unu) duplicat pentru arhiva notarului public ai 2 (doui) duplicate s-au eliberat prr{ilor.
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INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2441
Anal2022 Luna OCTOMBRIE Ziua]:}

in fala mea, IRINA ANTONIU, notar public, ra sediul biroului, s-a prezentat:
- STEFAN ANA-MARIA, cetltean romAn, domiciliati in Sat Dobroegti (Com. Dobroesti),

Ale' Lacului nr. 34, judetul llfov, identificati cu C.I. seria IF, nr. 6g7434, eliberati de SpCLEp
Dobroesti, la data de77.09.2079 si valabila panr la data de 70.09.2026,cNp 6010910410097,in calitate
de reprezentant al Societifii FRONT LINE MARKETING S.R.L., persoand juriclicd romAni, cu
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sediul social in Mun. Bucuregti, Str. Andrei BArseanu nr. 74, sector 3, inregistrati la Registrul
Comerfului sub nr. 14011630812003, avAnd Cod unic de identificare RO 1.5956672, in baza

nr. 186 din data de 10.10.2022 emisX de societate, in calitate de mandatarX a Societitii
I FOODS SRL, persoani juridici romAn5, cu sediul social in Mun. Pitegti, Jud. Argeg,

lui nr. 30, inregistratl in Registrul Comertului sub nr. J313812003, avAnd Cod unic de
re RO 6543790, cu punct de lucru si sediu ales pentru comunicari si corespondenta in
, Bd. Timisoara nr. 262, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal, ih baza

ii autentificate sub nr. 146 din data de 21.01.2022 de Notarul Public lrina Antoniu cu sediul in
ucuresti, care dupi ce a citit prezentul Act Adifional a declarat ci i-a in{eles confinutul, cele cuprinse

ftr act reprezinti voinla s4 a consimlit la autentificarea prezentului irscris qi a semnat unicul exemplar.

in temeiul afi.12lit. b) din Legea notarilor publici gi a activitilii notariale
ru. 3611995, republicati, cu modificirile ulterioare,
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCNIS.

S-a incasat onorariul de 150 lei, +TVA de 79Y", achitat at OP 12022.
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