
S.C. VITANTIS S.R.L.
Str. Bilciuresti 20-22, etaj 5, camera 24, Bucuresti, Romania

Cod unic de inregistrare RO 16417730 
 Numar de ordine in Registrul comertului  J40/7747/2004

Act aditional nr. 2 la

REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI  PROMOTIONALE

“Roata Castigurilor” 
   15 octombrie 2009 -15 octombrie 2010  

Organizatorul campaniei promotionale intitulata “Roata Castigurilor” (denumita in continuare „campania 
promotionala”) - S.C. VITANTIS S.R.L., societate comercială din România, cu sediul în Str. Bilciuresti 
20-22, etaj 5, camera 24, Bucuresti, Romania, având Cod de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 
16417730, a  decis  modificarea  si  completarea  Regulamentului  campaniei  promotionale  „Roata 
Castigurilor”, dupa cum urmeaza:

1. Se completeaza Sectiunea 4 denumita “DREPTUL DE PARTICIPARE” astfel:

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Personalul/promoterii de la Roata Castigurilor, angajatii unitatilor comerciale din cadrul Vitantis 
Shopping Center, cat si rudele acestora de gradul I, nu au dreptul de a participa la campania promotional 
Roata Castigurilor.
 

Atitudinea necorespunzatoare a cumparatorilor/clientilor si aducerea injuriilor personalului de la 
Roata sau de la biroul cu vouchere, va atrage dupa sine anularea voucherelor si dreptul de participare la 
campania Roata Castigurilor pe intreaga perioada de desfasurare a acesteia.

Cumparatorii/clientii au dreptul sa participe la Campania Roata Castigurilor cu bonuri fiscale de 
la magazinele din galeria comerciala, bonuri fiscale in valoare de minim 50 RON, si cu bon fiscal in 
valoare minima de 150 RON de la ancorele Praktiker, Carrefour, Technomarket si Mobila Bontas. Pragul 
de  50  RON aferent  magazinelor  din  galeria  comerciala,  poate  fi  atins  din  mai  multe  bonuri  fiscale 
cumulate de la mai multe magazine, din aceeasi zi.

Cumparatorii/clientii au dreptul sa participe la Campania Roata Castigurilor odata la 7 zile cu 
bon fiscal ce atesta cumparaturile efectuate in magazinele din galeria Vitantis si odata la 30 zile cu bon 
fiscal ce atesta cumparaturile efectuate in Praktiker, Carrefour, Technomarket si Mobila Bontas.

2. Se completeaza Sectiunea 6 denumita  “MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE” 
astfel:

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Roata Castigurilor” va fi impartita in 26 segmente care contin urmatoarele premii: 

• 11 segemente X Necastigatoare / Succes data viitoare;
• 9 segmente X vouchere de 20 RON;
• 3 segmente X vouchere de 40 RON;
• 1 segment X vouchere de 60 RON;
• 1 segment X vouchere de 80 RON;
• 1 segment X marele premiu – un produs sau voucher in valoare de cel mult 400 RON.

Voucherele de 20 de ron sunt valabile numai pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 
cel putin 39 ron TVA inclus, lucru ce atrage suplimentarea cu bani din partea castigatorului/clientului, 
mai exact minim 19 RON.
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Voucherele de 40 de ron sunt valabile numai pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 
cel putin 69 ron TVA inclus, lucru ce atrage suplimentarea cu bani din partea castigatorului/clientului, 
mai exact minim 29 RON.
Voucherele de 60 de ron sunt valabile numai pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 
cel putin 94 ron TVA inclus, lucru ce atrage suplimentarea cu bani din partea castigatorului/clientului, 
mai exact minim 34 RON.
Voucherele de 80 de ron sunt valabile numai pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 
cel putin 119 ron TVA inclus, lucru ce atrage suplimentarea cu bani din partea castigatorului/clientului, 
mai exact minim 39 RON.

Voucherele pot fi cumulate doar daca sunt de la acelasi magazin, in limita valabilitatii acestora, urmand 
sa  se  cumuleze  si  pragurile  valorice  minime  ale  cumparaturilor.  Ex:  un voucher  de  20 ron poate  fi 
cumulat cu un voucher de 20 ron de la acelasi magazin, doar daca sunt in perioada de valabilitate de 5 
zile, fiind valabile pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 78 ron. 

3. Se completeaza Sectiunea 7 denumita “PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A 
ACESTORA” astfel:

SECŢIUNEA 7. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A ACESTORA

Cumaparatorul/castigatorul  are  dreptul  sa  invarta  Roata  Castigurilor  cu  bon fiscal  obtinut  in 
aceeasi zi cu prezenta acestuia la Roata.

Voucherul trebuie ridicat de la biroul cu vouchere in ziua in care cumparatorul a invartit roata, 
lucru evidentiat de data inscrisa pe bonul de cumparaturi.  

Exceptie fac cazurile speciale in care voucherele alocate zilei respective s-au terminat si pe bonul 
castigatorului va fi notata data in care acesta poate reveni pentru ridicarea voucherului.

Daca pe parcursul zilei sunt inmanate toate voucherele alocate zilei respective, numarul lor se 
poate suplimenta numai daca organizatorul considera necesar acest lucru.

Voucherele  vor  fi  distribuite  aleatoriu,  conform  procedurii  decise  de  Organizator,  de  catre 
mecanismul  electronic  aferent  Rotii,  sau  manual  de  catre  promoteri  in  cazul  in  care  mecanismul 
electronic  nu  este  functional,  astfel  incat  castigatorii  sa  beneficieze  de  vouchere  din  toata  gama  de 
magazine, castigatorii/cumparatorii neavand dreptul de a-si alege vocuher-ele.

Suma  exprimata  in  RON  pe  voucher-e  face  referire  la  valoarea  de  care  poate  beneficia 
cumparatorul/castigatorul in magazinul participant, iar suma nu poate fi acordata in bani.

Voucherele trebuie valorificate personal, cu ajutorul cartii/buletinului de identitate, astfel incat 
persoana care detine voucherul si ridica premiul, sa fie aceeasi cu cea trecuta pe voucher.

 
Restul  prevederilor  regulamentului  (autentificat  sub  numarul  1534  de  catre  Biroul  Notarului  Public 
“TABARANA SANDINA” la data de 16.10.2009), raman neschimbate.

 Organizatorul
            S.C. Vitantis S.R.L.
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