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ACT ADITIONAL LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
"Oktoberfest 2016"

Regulamcntul Oficial al Campaniei Promotionale organizata de URSUS BREWERIES SA ,
societate comerciala inregisfrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti,
sector 2, Sos Pipera, nr.43, Floreasca Park, Corp A, et.2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J4012045612005, cod unic de inmatriculare 199095 se modif,rca dupa cum urmeaza:

I.

Articolul.2.2 - durata si locul de desfasurare

a concursului

Perioada de desfasurare a Concursului este 25 August - 04 Septembrie2016, intervalul orar:
luni-vineri intre orele 15:00 si 21:00 si sambata-duminica intre orele 12:00-21:00.

II. Articolul 6.4. "Validarea

si Inmanarea castigurilor. Publicarea castigatorilor" va

avea urmatoarele informatii:
Pentru a intra in posesia premiului si pentru

a fi validat

drept castigator, Participantul trebuie

SA:

sa se prezinte la Infokiosc-ul Oktoberfest in aceasi zi in care a fost anuntat de castig, la o
ora dupa anuntarea sa ca si castigator, pana la ora 2l:00 de luni pana duminica, si sa
prezinte actul de identitate;
sa prezinte dovada pozei inscrise si dovada comentariului in care este anuntat de castig.

III Articolul 6.5. "Intrarea

in posesia premiilor" va avea urmatoarele informatii:

Premiile vor fi inmanate castigatorilor la Infokiosc-ul Oktoberfest, pe baza dovezilor de
participare si anuntare a castigului, in ziua in care acesta a fost anuntat de castig, in perioada 25
august - 4 septembrie 2016, in fiecare zi a evenimentului dupa urmatorul program: Luni-Vineri
intre orele 15:00 -21:00, Samabata-Duminica intre orele 12:00 - 21:00.

Restul prevederilor regulamentului legalwat cu numarul 1568/ 22,08.2016 de catre Notar
Public Nica Oana-Raluca raman neschimbate.
Procesat si autentificat de Societate Profesìonølã Notarialã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pãrfilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
PAUN OANA.MARIA

SC. MEDIAPOST

S.S
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Notar public NICA OANA RALUCA
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Licenfa de funcf ionare nr.73411703104.08.2013, CIF lì.O31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr.7 A, sector 2
Mobil: 0728.27 7.662, Fax: 0378.1 0.26.67
Ema il : lt¡çg-aatla@)l_m4!=çqlll, !rp4pq!rg-l4p_@euAll. qau
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îxcHnrERE DB AUTENTTFICARB NR. rs89
Anul 2016, luna August, ziua 24
In fata mea, NICA OANA RALUCA, notar public la

sediul biroului din Municipiul

Bucureçti, Strada Avram Iancu, rtr. 7 A, sector 2, s-a prezentat:

PÃUN OANA - MARIA, cetálean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucureçti, Strada
Olteniei, nr. 30, sector 1, identificatä cu CI seria RX nr. 780691 eliberatá de SPCEP Sector I la dafa
de 10.09.2015 çi valabilá pânä la data de 02.09.2025, avànd CNP 2840902410019 în calitate de
reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-46, etaj
3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul comelului J401829512000, CUI RO13351917,
inbazaprocurii autentihcate sub nr. 2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles con{inutul, cã cele cuprinse în act reprezintä
voinfa sa, a consimfit la autentifïcarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar
În temeiul art.

l2lit. b) din Legeanotarilor publici

çi a activitá1ii notariale nr.3611995,
republicatá, cu modificárile ulterioare,

SE DECLANÃ ¿.UTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform

facturii nr. 02SPN0765012016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
S.S.

Prezentul duplicat s-ø întocmit în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
publÍc, astãzí, døta autentfficãrií actuluí, ure uceeøçíforlã probanlã cø originalul çí constituie títlu
executoríu în condiliile legíí.
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