ACT ADITIONAL 1 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE MASTERCARD
„Plateste cu cardul de debit Mastercard de la Raiffeisen Bank si Viata e Simpla !”
Perioada Campaniei: 26 octombrie – 19 decembrie 2021
Raiffeisen Bank S.A., persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in
Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246C, Cladirea Sky Tower, sector 1, cod postal 014476, CUI 361820, Cod de
inregistrare in scopuri de TVA RO361820, numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/44/1991, inregistrata in Registrul Bancar cu nr.
RB-PJR-40-009/1999, avand un capital social in suma de 1.200 milioane lei, integral varsat, in calitate de
Organizator-Operator cu date cu caracter personal
si
Mastercard Europe SA in calitate de Co-Organizator-Operator de date cu caracter personal - organizata
sub legile Belgiei cu adresa inregistrata pe strada Chaussée de Tervuren nr 198A, B-1410, Waterloo, Belgia
*prin intermediul agentiei de publicitate B.V. McCann-Erickson S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str.
Jules Michelet nr. 18, sector 1, avand numar de identificare fiscala 8084031, atribut fiscal RO, reprezentata
de Director General, care va actiona ca Agentie de publicitate si ca Imputernicit al Organizatorului, in
sensul dat acestei notiuni de dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor nr 679/2016,
In acord cu Sectiunea 9, art. 9.3 Organizatorul decide modificarea Regulamentului Campaniei Publicitare
(denumit în cele ce urmează “Regulamentul”), autentificat cu numarul 2629 din data de 26.10.2021 de
catre Notar Public Nica Oana Raluca în modalitatea descrisă mai jos:
1. Organizatorul decide să modifice și să actualizeze art. 4.1, din Secțiunea 4 care după modificare, va avea
următoarea formă:
4.1 Co-organizatorul va oferi participantilor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la SECTIUNEA
3. CONDITII DE PARTICIPARE de mai sus următorul premiu:
• Premiul, 1 automobil Toyota C-HR 1.8 HSD CVT - 122 CP - Style 96 - model 2022 in valoare neta de 29
516 euro cu TVA inclus // 147 580 lei cu TVA inclus, acordat prin tragere la sorti pentru participantii la
promotie care indeplinesc cumulativ conditiile de la Sectiunea 3 din Regulament.
4.2.1. In total, co-organizatorul va oferi participantilor 1 premiu acordat prin tragere la sorti, la finalul
campaniei.
4.2.2. Premiul constand in automobilul Toyota C-HR va fi inmanat fizic catre castigator intr-o locatie aleasa
de comun acord intre reprezentantii Raiffeisen Bank si acesta. Toate detaliile despre automobilul Toyota
C-HR se regasesc in Anexa 1 si Conditii generale de garantie oferite de Producator in Anexa 2.
4.2.3. Premiul va fi achizitionat de catre Agentie in numele Mastercard Europe SA si consta intr-un 1
automobil Toyota C-HR, in valoare unitara de 29 516 euro cu TVA inclus // 147 580 lei cu TVA inclus.
2. Organizatorul decide să modifice și să actualizeze art. 4.4, din Secțiunea 4 care după modificare, va avea
următoarea formă:

4.4.
Premiul constând în automobilul Toyota C-HR, este supus termenilor si conditiilor de livrare ale
producătorului si va fi pus la dispoziţia castigatorului in perioada 1 – 30 iunie 2022, iar orice
modificare/decalare a acestui termen este în afara controlului Organizatorului sau Mastercard. Prin
urmare, întrucât predarea autovehicului către câştigător depinde de condiţiile de livrare impuse de
Producător, este posibilă întârzierea datei efective de primire a autovehiculului de la producător, cu
consecinţa prelungirii datei exacte de predare a premiului, iar această situaţie nu va echivala cu
neîndeplinirea obligaţiei asumate de către Organizator conform acestui art. 4.4, teza iniţială.
3. Organizatorul decide să modifice și să actualizeze art. 5.7, din Secțiunea 5 care după modificare, va avea
următoarea formă:
5.7 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage: a. 1 castigator pentru premiul 1 automobil Toyota C-HR 1.8
HSD CVT - 122 CP - Style 96 - model 2022 in valoare neta de 147 580 lei cu TVA inclus, si 3 rezerve pentru
acesta.
4. Organizatorul decide să modifice și să actualizeze Anexa 1 care după modificare, va avea următoarea
formă:
• Toyota C-HR - Style bi-tone CVT
• Motorizare: Hybrid
• Motor Termic: 1.8l HSD – 1798cmc
• Putere maximă combinată: 122CP
• Viteză maximă: 170 Km/h
• Tracţiune: 2x4
• Combustibil: fără plumb
• Capacitate rezervor:42l
• Baterie: Li-Ion
• Culoare exterioară: JATO-BI-MET – Argintiu, plafon negru
• Tapiţerie: Stofă

Prezentul Act adiţional face parte din Regulament, pe care il modifică în consecinţă, restul dispoziţiilor
acestuia, inclusiv structura şi componenţa premiilor ramânând neschimbate. Organizatorul declară că în
caz de contradicţie cu termenii Regulamentului Campaniei, clauzele prezentului Act adiţional prevalează,
modificând prevederile contrare din cuprinsul Regulamentului Campaniei.

