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ACT ADITIONAL NR. 1 LA  

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale „MONSTER VIP PASS” 

organizata de AMIGO Intercost SRL 

 

S.C. AMIGO Intercost SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea 

romana, cu sediul in Romania, Strada Lemnarilor Nr. 1A, Odorheiul Secuiesc, jud. Harghita, inregistrata la 

Registrul Comertului sub numarul J19/175/2000, cod unic de inmatriculare RO13131768, in calitate de 

Organizator al campaniei promotionale “MONSTER VIP PASS”, in temeiul Art. 3, alin. (3.3) al Regulamentului 

oficial, autentificat de notar public Nica Oana Raluca sub nr. 1015 din data de 16 iunie 2014 modifica 

Regulamentul Oficial, dupa cum urmeaza: 

 

I. Art. 8 Premiile Promotiei se modifica si va avea urmatorul continut: 

8.1 Premiile oferite in cadrul acestei Promotii sunt: 

Premiu 
Cost unitar 
(lei fara 
TVA) 

Volum 
Valoare 
TVA 

Total LEI, 
TVA inclus 

Excursie dubla pentru 2 persoane 21600 1 5184 26784 

2 baxuri mixte de energizant Monster 215.52  20 52.72 5364.8 

1 bax mixt de energizant Monster 107.76  100 25.86 13362 

Total TVA    45510.8 

 
8.2 Valoarea  premiilor oferite de catre Organizator in cadrul Promotiei este de 45510.8 lei, TVA inclus.  
8.3 Participantilor la Promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, 
cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Promotiei (costul de achizitionare a Produselor 
Participante si costul trimiterii mesajului la numarul scurt 1841 valabil in retelele mobile nationale 
Vodafone, Orange si Cosmote).  
8.4 Descrierea premiilor: 

8.4.1 Excursie dubla pentru 2 persoane 

 Excursie Ibiza, 16 septembrie 2014 – 20 septembrie 2014. Include: 
-  acces pentru o zi pentru doua persoane in toate zonele publice ale evenimentului din 17 
septembrie 2014 „Ibiza Rocks Closing Party With Bombat Bicycle Club” 
- acces pentru o zi pentru doua persoane in toate zonele publice ale evenimentului din 19 
septembrie 2014 „W.A.R! Closing Party with Mark Ronson & Zane Lowe” 
- zbor direct Bucuresti-Ibiza si retur. Aeroporturile, companiile aeriene si orarele de zbor vor fi alese 
de Organizator 
- 4 nopti cazare cu mic dejun pentru 2 persoane la un hotel clasificat cu minim 2 stele ales de 
Organizator 
- transferurile aeroport-hotel-aeroport si hotel-evenimente-hotel, conform alegerii Organizatorului 
- in cazul in care castigatorul nu este din Bucuresti, i se va deconta contravloarea transportului cu 
trenul pana in si din Bucuresti (pentru el si insotitor). 

 Gymkhana Grid Final Madrid, 31 octombrie 2014 – 3 noiembrie 2014. Include: 
- zbor direct Bucuresti-Madrid si retur. Aeroporturile, companiile aeriene si orarele de zbor vor fi 
alese de Organizator 
- 3 nopti cazare cu mic dejun pentru 2 persoane la un hotel clasificat cu minim 2 stele ales de 
Organizator, toate mesele incluse 
- in cazul in care castigatorul nu este din Bucuresti, i se va deconta contravloarea transportului cu 
trenul pana in si din Bucuresti (pentru el si insotitor). 
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8.4.2 Un bax mixt de energizant Monster contine 24 doze: 10 doze Monster Energy Drink Green 
Original, 10 doze Monster Energy Drink Absolutely Zero, 2 doze Monster Energy Drink Ripper, 2 
doze Monster Energy Drink Assault. 

8.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Promotii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in 
bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea 
parametrilor/caracteristicilor acestora.  
 

II. Art. 10. Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor se modifica si va avea urmatorul continut: 

10.1 In termen de maxim 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti (cel tarziu pe 25 august 2014), 
castigatorii vor fi contactati telefonic la numarul de telefon de pe care s-au inscris pentru a fi informati in 
legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Se vor efectua maxim 3 apeluri in acest termen si in 
cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, aceasta va fi invalidat si se va activa prima rezerva 
in ordine in care aceastea au fost extrase (daca exista rezerve alocate pentru premiul respectiv). 
10.2 In vederea revendicarii premiului potentialul castigator, trebuie sa comunice urmatoarele date 
personale: nume, prenume, data de nastere si adresa de  expediere a premiului castigat si sa trimita in 
maxim 48 ore de la momentul apelului telefonic, la o adresa de e-mail comunicata la momentul contactarii 
telefonice copia bonului fiscal extras castigator. Castigatorul premiul constand intr-o excursie tripla va 
trimite de asemenea si copia CI. 
Prin comunicarea datelor de mai sus, participantul isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor in scopuri 
de marketing. 
10.3 Pentru a intra in posesia premiului, Participantii care au bonuri fiscale castigatoare trebuie: 
- Sa indeplineasca conditiile de inscriere conform Regulamentului si dreptul de a participa la Promotie 
conform art. 4;  
- Sa poata fi contactat prin telefon la numarul cu care s-a inscris in promotie, in termenele mentionate la 
Art. 10.1  
Daca un Castigator nu va face dovada existentei bonului fiscal extras ca fiind castigator in original si integral 
acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintrand in posesia premiului respectiv. Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a verifica orice bon fiscal inscris la un moment dat.  
 10.4 Premiile se vor trimite prin curier la adresa de livrare furnizata de catre Participant. Premiile vor fi 
trimise in termen de maxim 28 de zile lucratoare de la validarea premiului. Organizatorul nu este 
responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete ale adreselor de livrare 
furnizate de catre castigatori. In momentul primirii premiului, castigatorul va semna un proces verbal de 
predare-primire. 
10.5 Din momentul efectuarii expedierii, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de 
castigator.  
 

III. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial autentificat de notar public Nica Oana Raluca 

sub nr. 1015 din data de 16 iunie 2014 raman neschimbate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


