












            ACT ADITIONAL NR.  1 la  REGULAMENTUL CONCURSULUI “3 IPHONES 12 SI 3 TICHETE DE  

VACANTA OFERITE CLIENTILOR RENAULT UNION MOTORS” 

 

 

 

         Organizatorul concursului   Union Motors Car Sales S.R.L., persoană juridică română cu sediul în 

Otopeni, Calea Bucurestilor , nr.201-203 , et.1 , jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

sub nr.J23/1398/2010, cod unic de înregistrare fiscală RO 26901729, reprezentată leagal prin Tal Lahav  in 

calitate de Administrator, prin prezentul act 

 

Decide: 

 

 

  Art.1 Se modifica Regulamentul de concurs” 3 IPHONES 12 SI 3 TICHETE DE  VACANTA OFERITE 

CLIENTILOR RENAULT UNION MOTORS” Art.6.1, primul paragraf, si va avea urmatorul continut: 

 

➢ 6.1 Extragerea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti, pe data de 6 Aprilie 2022. Extragerea 

va fi realizata cel putin in prezenta unui representant al Union Motors si in prezenta unui notar 

public care va certifica rezultatele extragerii, astfel : 

a) 3 potentiali castigatori pentru premiile constand in 3 telefoane Iphone 12, si inca 3 potentiali 

castigatori pentru premiile constand in 3 vouchere de vacanta; Ordinea extragerii va stabili ordinea 

acordarii premiilor, primele 3 persoane castigand 3 Iphone 12 si urmatoarele 3 persoane castigand 

3 vouchere;  

b) Organizatorul anunta telefonic castigatorii si ii valideaza prin confirmarea datelor de contact - 

cu privire la premiul castigat, dar si asupra modului de a intra in posesia premiului, acestia din urma 

precizand adresa de livrare la care doresc sa primeasca premiul, precum si necesitatea fumizarii 

unei copii a CI in vederea îndeplinirii obligatilor financiar-contabile aferente premiului, copia CI 

urmand a fi transmisa direct catre organizator la adresa de e-mail crm@union-motors.ro. 

 

 Art.2 Toate celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul act raman 

neschimbate.  

 

 Art.3 Amendamentele de mai sus intra in vigoare si devin aplicabile participantilor Concursului 

imediat ce prezentul act aditional nr. 1 la Regulament va fi publicat pe site-ul Concursului renault-

unionmotors.ro. 
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