ART PETROL SERVICE S.R.L.
Calea Floreasca nr. 194, et. 5, sector 1, București, România,
Tel: +4021/230.55.11; Fax: +4021/233.22.52; office@artpetrol.ro

ACT ADITIONAL nr. 3/03.09.2018
LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI
"Happy Hour"
autentificat sub nr. 1236/24.08.2017

Organizatorul Campaniei Promotionale “Happy Hour“ societatea ART PETROL SERVICE SRL,
societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca
nr. 194, et.5, Numărul de ordine în RC: J40/10840/2013; CIF: RO 30676862 si inregistrat sub numarul
36643, ca operator de date cu caracter personal la ANSPDCP, prin reprezentant legal,
Am hotărât:
1) Prelungirea termenului de valabilitate a Campaniei „Happy Hour” incepand cu data de 08
octombrie 2018 si pana la data de 31 ianuarie 2019, inclusiv. Astfel, peste tot in cuprinsul
Regulamentului, termenul de incetare a promotiei de 03 septembrie 2018, urmeaza sa fie
inlocuit cu termenul de 31 ianuarie 2019.
2) Se modifica art. 4.2. din Regulament, care va avea urmatorul continut:
„Pretul promotional Happy Hour” se va stabili de catre Organizator, dupa cum urmeaza:
a) Pentru benzine si motorine - prin diminuarea cu 20 bani/litru a pretului de vanzare a
respectivului carburant afisat anterior inceperii promotiei;
b) Pentru GPL auto - prin diminuarea cu 10 bani/litru a pretului de vanzare a respectivului
carburant afisat anterior inceperii promotiei;
„Pretul promotional Happy Hour” va fi disponibil pentru Participanti si va fi afisat de catre
Organizator doar in intervalul orar stabilit pentru fiecare SDC participanta, conform Anexei 1 la
Regulament. “

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului raman neschimbate.
Prezentul Act aditional la Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi publicat pe site-ul
www.artpetrol.ro, va fi pus la dispozitie in toate statiile participante si va fi disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant, printr-o cerere scrisa la sediul Organizatorului din municipiul Bucuresti, str. Calea
Floreasca nr. 194, et. 5. Sector 1.
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