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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. 8 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 5 denumita “DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE” 

astfel: 

SECTIUNEA 5. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 

Campania promotionala se va prelungi pana la data de 31 decembrie 2011.  

 

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:  

 12 segmente X vouchere de 20 RON; 

 10 segmente X vouchere de 40 RON; 

 3 segmente X vouchere de 60 RON; 

 1 segment x Premiu Surpriza. 

 

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. 

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. 
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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, putand fi utilizate pentru achizitionarea unor produse cu o valoare cumulata de 

78 ron.  

Premiul Surpriza se acorda direct de catre magazinele participante, iar orice 

sugestii/recomandari/reclamatii in privinta acestor premii se vor adresa magazinului participant 

respectiv. 

 

 

 Restul prevederilor regulamentului (autentificat sub numarul 1534 de catre Biroul Notarului 

Public “TABARANA SANDINA” la data de 16.10.2009), si ale actelor aditionale nr 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 autentificate la acelasi birou notarial, raman neschimbate. 

 

 

  Organizatorul 

             S.C. Vitantis S.R.L. 

 

     
 

                

 


