
ACT ADITIONAL no. 2 TERMENI SI CONDITII APLICABILI CAMPANIEI PROMOTIONALE “VOUCHER DE VACANTA 

PENTRU PERSOANE FIZICE“ 

 

Organizatorii campaniei promotionale “VOUCHER DE VACANTA PENTRU PERSOANE FIZICE“ Telekom Romania 

Mobile Communications S.A. si Telekom Romania Communications SA (“Telekom Romania” sau “Organizatori”) 

Au decis prelungirea perioadei de desfasurare a campaniei promotionale pana la data de 30 septembrie 2019. Prin 

urmare prevederiile se modifica dupa cum urmeaza:  

1. Punctul 1 al Sectiunii II din Regulament denumita: “DESCRIEREA CAMPANIEI. DURATA SI LOCUL DE 

DESFASURARE A CAMPANIEI” va avea urmatorul continut: 

“Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 21 Iunie 2019, ora 00:00 – 30 Septembrie 2019, ora 
23:59, ora Romaniei. Campania poate fi prelungita sau suspendata de catre Organizatori prin Act Aditional la 
Regulament. In cazul in care Organizatorii vor suspenda/prelungi Campania, un anunt va fi publicat pe site-ul 
Telekom www.telekom.ro. Nicio parte interesata nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei 
sau de a solicita despagubiri de orice fel in cazul modificarii duratei sau suspendarii Campaniei.” 

2. Punctul 3 al Sectiunii II din Regulament denumita: „DESCRIEREA CAMPANIEI. DREPTUL DE PARTICIPARE” va 

avea urmatorul continut: 

“Poate participa la Campanie orice persoana fizica, client Telekom Romania sau nu, care indeplineste, cumulativ, 
urmatoarele conditii:  

 In perioada de desfasurare a Campaniei (21.06.2019 – 30.09.2019) incheie cu unul dintre Organizatori 
un contract nou de abonament cu o perioada initiala de 24 de luni (activare noua) pentru un Abonament 
Eligibil si concomitent achizitioneaza un telefon marca Samsung. 

 Abonamentele Eligibile sunt: Mobil 6, Mobil 10, Mobil 14. Telefoanele eligibile: toate telefoanele marca 
Samsung disponibile la achizitie de la Telekom Romania, in limita stocului disponibil. 

 La momentul activarii contractului si al revendicarii voucherului conform art. 4 de mai jos, mai sunt 
disponibile vouchere din totalul celor 14.700 alocate Campaniei.  

 Respecta toti termenii si toate conditiile din prezentul Regulament. 

Nu pot participa la Campanie salariatii societatilor Telekom Romania Communications S.A., Telekom Romania 
Mobile Communications S.A, precum si colaboratorii acestor societati care sunt implicati/ofera servicii in 
legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si rudele si afinii tuturor acestor persoane. 
Participantii sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia 
participarii la Campanie, precum si de corectitudinea acestor informatii. Prin participarea la Campanie, 
Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile Regulamentului.” 

3. Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 01.09.2019. 
4. Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulament raman nemodificate. 
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