ACTUL ADIȚIONAL NR. 1/06.03.2018
LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Ofertă Semințe Syngenta Sezon 2018

SYNGENTA AGRO SRL („Syngenta” sau „Organizatorul”), persoană juridică română cu sediul
social în București, Șoseaua București - Ploiești nr. 73-81, etaj 4, sector 1, Victoria Park - Clădirea 3,
înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525,
intenționează să modifice prin acest act adițional („Actul Adițional”) Regulamentul Campaniei
„Ofertă Semințe Syngenta Sezon 2018”,
DUPĂ CUM URMEAZĂ:
I.

PREVEDERI GENERALE. DEFINIȚII

1.1.

Syngenta intenționează să modifice parțial articolul 1.2. din Regulament, respectiv să
prelungească Termenul de Ridicare în care Fermierul poate completa, semna, ștampila și ridica
Voucherul de la Organizator până la data de 31.05.2018, iar acesta va avea următorul conținut:
[…]
„Termenul de Ridicare” – intervalul 12.10.2017 – 31.05.2018 inclusiv în care Fermierul poate
completa, semna, ștampila și ridica Voucherul de la Organizator, conform art.2.1;
„Durata Campaniei ” – intervalul 12.10.2017 – 31.05.2018 inclusiv în care Fermierul poate
cumpăra și ridica Produse Participante și prezenta Voucher-ul la Distribuitor care a fost
încheiat în Termenul de Ridicare, 12.10.2017 – 31.05.2018;
[…]

1.2.

Pentru evitarea oricărui dubiu, dispozițiile din articolul 2.1, 2.2.1 punctul (i), articolul 2.2.3,
2.2.9, 3.4, 3.5 din cuprinsul Regulamentului cu privire la Termenul de Ridicare se vor interpreta
prin raportare la perioada prelungită a acestuia, respectiv intervalul 12.10.2017 – 31.05.2018, iar
referirile din aceste clauze la vechiul interval 12.10.2017 – 28.02.2018 vor fi înlocuite cu noul
interval 12.10.2017 – 31.05.2018.

II.

ANEXA 3 – MECANISMUL DE CALCUL AL BONIFICAȚIEI

2.1.

Ca urmare e prelungirii Termenului de Ridicare, Syngenta modifică și Anexa 3 la Regulament –
Mecanismul de calcul al Bonificației, care va avea următorul conținut:

Anexa 3 – Mecanismul de calcul a Bonificației



Pentru comenzi de minim 10 saci până la data de 31.12.2017 se acordă încă 2 saci gratis
pentru fiecare multiplu de 10 saci;
Pentru comenzi de minim 10 saci până la data de 31.05.2018 se acordă încă 1 sac gratis
pentru fiecare multiplu de 10 saci.

III.

DISPOZIȚII FINALE

2.2.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres prin prezentul, toate celelalte prevederi din
Regulament rămân neschimbate și pe deplin în vigoare.

2.3.

Cu excepția termenilor definiți în mod expres prin prezentul, termenii cu majuscule utilizați în
cuprinsul acestui Act Adițional vor avea semnificația definită prin Regulamentul Campaniei
„Ofertă Semințe Syngenta Sezon 2018”.

2.4.

Acest Act Adițional constituie parte integrantă a Regulamentului și intră în vigoare prin aducerea
la cunoștința publicului prin afișare pe site-ul www.syngenta.ro, conform articolului 5.2. din
Regulament.

Acest Act Adițional a fost întocmit de către Syngenta astăzi 6.03.2018, cu respectarea prevederilor
legale.
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