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ACT ADITIONAL 1 DIN DATA DE 04.01.2023 LA 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

 

„Sugus - Tik-Tok!!”– desfășurat în Romania  

ORGANIZATĂ ÎN PERIOADA : 24.12.2022 – 07.01.2023 

 

 

Art. 1 – Organizatorul 
 
1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Campanie Sugus - Tik-Tok!” (denumita in 
continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul 
social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare 
Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 
3278/26.01.2007. 

1.2. Promotia se deruleaza prin intermediul agențiilor D+I Activation Agency SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 1, Str. Calea Griviței nr.140, etaj 5, ap.19, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/9162/2021, Cod Unic de Înregistrare 41226367 si care acționează ca 
împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorului, transmiterea premiilor 
către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal 
(nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de 
telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu, semnatura de predare a 
premiului pe procesul verbal de primire) in numele Kandia Dulce, in calitate de Agentie 
imputernicita și COLAB CREATIVE AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in 
Mun. Bucuresti, Str. Academia nr. 23 A, etaj 1, ap 5  inregistrata la Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16559/2020, Cod Unic de Inregistare RO 43401642, 

la BANCA Banca Transilvania reprezentata  cont IBAN:  RO54BTRLRONCRT0581855901 deschis
și acționează ca “Agentie”Andrei Rezi in calitate de -legal prin Dnul Administrator Arpad

ivire la organizarea campaniei în mediul online.al Organizatorului cu prîmputernicit  
 

1.3. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care 
este obligatoriu pentru toti participantii. 
1.4. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul 
Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si 
prevederilor prezentului Regulament. 

 

 

Prin prezentul act adițional se aduc următoarele modificări la Regulamentul Oficial al Campaniei 

"Campanie Sugus - Tik-Tok" 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei 
 

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 24.12.2022 ora 
00:00:01 – 07.01.2023 ora 23:59:59, ora Romaniei . 

5.1.1 Premii zilnice: 
In cadrul Promotiei se vor acorda in total 3 de premii. 
 

Număr Premiu Preț 

3 Card cadou Intersport 150 RON 
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Valoarea totala a premiilor constand in carduri cadou Intersport este de 450 RON cu TVA inclusă. 
 

Restul articolelor din Regulamentul Oficial al Campaniei "Campanie Sugus - Tik-Tok", rămân 
neschimbate. 


