Act aditional nr. 1
La Regulamentul Campaniei Promotionale
“CONDUCI IN SIGURANTA, CASTIGI CU SIGURANTA”
organizat de MICHELIN ROMANIA S.A.

Având în vedere:

1. Campania promoțională “CONDUCI IN SIGURANTA, CASTIGI CU SIGURANTA” (denumită în
continuare „Campania”) organizată în baza Regulamentului cu acelasi nume autentificat cu nr. 737 în data
de 10 Martie 2022 de notar public Gagiu Meda (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”) de
“MICHELIN ROMANIA S.A.” (numită în continuare “Michelin” sau “Organizatorul”), cu sediul social Sos.
Bucureşti-Nord nr. 10, Global City Business Park, clădirea O1, etaj 2 si etaj 3, Voluntari, Judeţul Ilfov,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J23/2379/2013, CUI 13663684,
2. Posibilitatea Organizatorului de a modifica Regulamentul in conformitate cu art. 4.2. din cadrul
acestuia (4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi
comunicate catre public prin publicarea pe site-ul de campanie www.michelin.ro/, urmand ca modificarile
aduse prin acestea sa intre in vigoare in 24 de ore de la publicarea lor);
3. Organizatorul intenționeză prelungirea perioadei Campaniei si suplimentarea premiilor;
4. Regulamentul Campaniei se modifică după cum urmează:

Articolul 1.
Articolul 2, pct. 2.2. se modifica astfel: “Campania va incepe pe data de 15 Martie 2022 si se va desfasura
pana pe data de 15 Mai 2022.”

Articolul 2.
Articolul 6 se modifica astfel:
„In cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,
urmatoarele premii:
Premiu

Cantitate

Valoare unitara

Valoare totala

(LEI cu tva)

(LEI cu TVA)

eMAG voucher

1600

100

160000

eMAG voucher

750

300

225000

50

84.99

4249.5

– 12 luni

30

244.99

7349.7

Fashion Days

150

100

15000

Fashion Days

70

300

21000

Netflix – 25 euro

250

123.70

30925

Netflix – 50 euro

100

247.40

24740

Vivre

110

100

11000

Vivre

40

300

12000

Douglas

150

100

15000

Douglas

50

300

15000

Decathlon

190

100

19000

Decathlon

60

300

18000

8

2399.99

19,199.92

1

4539.99+369.99

4909.98

PlayStation Subscription
– 3 luni
PlayStation Subscription

Trotineta electrica Xiaomi
Mi Pro 2
(prin loterie, pentru clientii care
achizitioneaza un set de
anvelope MICHELIN e.Primacy)

PlayStation 5 + Gran
Turismo 7

Un participant (prin participant se va intelege persoana fizica – daca achizitia este facuta pe persoana
fizica, persoana juridica – in cazul in care achizitia este facuta pe o persoana juridica, indiferent de
persoana fizica care a facut inscriere) poate avea dreptul:
-

la 1 voucher de la unul din partenerii enumerati mai sus cu valoare de pana la 100 lei, numai la achizitia

a 4 anvelope de vara noi marca Michelin sau anvelope noi Michelin CrossClimate, cu diametru intre 14 si 17
inch inclusiv, pe o singura factura

SAU
-

la 1 voucher de la unul din partenerii enumerati mai sus cu valoare de pana la 300 lei, numai la achizitia

a 4 anvelope de vara noi, marca Michelin sau anvelope noi Michelin CrossClimate, cu diametru intre 18 si 23
inch inclusiv, pe o singura factura.
Voucherul de cumparaturi poate fi folosit in termenii indicati in cadrul magazinelor partenere, ca metoda
de plata.
Voucherele nu pot fi schimbate pentru bani (nu se poate oferi contravaloarea in numerar). In cazul in care pretul
produsului sau al serviciului este mai mare decat valoarea nominala de pe voucher, clientul este obligat sa
plateasca diferenta in numerar sau cu cardul bancar. Valoarea voucherului nu poate fi modificata.
În cadrul loteriei, participanții care achiziționează minim un set de anvelope MICHELIN Pilot Sport 5, au
sansa de a castiga 1 PlayStation 5 + 1 joc Gran Turismo 7 pentru PlayStation 5.
În cadrul loteriei, participanții care achiziționează minim un set de anvelope MICHELIN Primacy 4+, au
sansa de a castiga 1 trotineta electrica / saptamana. In total se vor acorda 8 trotinete electrice.
Extragerile se organizeaza la finalul campaniei, in perioada 25-30 Mai 2022, pentru toata perioada, iar
castigatorii vor fi anuntati pe pagina www.michelin.ro/auto/promotie pana la data de 2 Iunie 2022.
Pentru a intra in posesia premiilor din cadrul loteriei, castigatorii trebuie sa prezinte o copie / foto CI in
vederea efectuarii de catre Organizator a impozitului aferent valorii premiului. De asemenea, castigatorul
va trebui sa ofere adresa la care premiul va fi livrat.”

Articolul 3.
Articolul 7 pct. 7.1 alin. (4) se modifica astfel:
„Data limita pana la care participantii se pot inscrie conform procedurii mentionate la art. 7.1. (3) este de
25 Mai 2022, data inscrierii pe site. Nu se pot inscrie anvelope achizitionate dupa data de 15 Mai 2022.”

Articolul 4.
Articolul 7 pct. 7.1 alin. (8) se modifica astfel:
„Premiile din loterie se vor acorda la finalul campaniei in modul urmator : participantii validati care au
achizitionat un set de anvelope MICHELIN Primacy 4+ vor intra in tragerea la sorti pentru saptamana in
care au facut achizitia anvelopelor. Fiecare saptamana va avea 1 castigator. In cadrul tragerii la sorti se
vor stabili 1 castigator si 2 rezerve. In cazul in care castigatorul desemnat nu raspunde in maxim 5 zile de
la primirea emailului din partea Michelin sau in cazul in care refuza trimiterea informatiilor necesare in
vederea impozitarii si livrarii premiului, premiul castigatorului va fi invalidat, iar premiul va fi oferit

urmatoarei rezerve. Toti participantii care au achizitionat un set de anvelope MICHELIN Pilot Sport 5 vor
intra in tragerea la sorti pentru consola PlayStatio 5 + jocul Gran Turismo 7, indiferent de data la care au
achizitionat setul de anvelope, conditia fiind ca achizitia sa fie realizata in timpul campaniei promotionale
(15 Martie – 15 Mai 2022).”

Articolul 5.
Articolul 7 pct. 7.2 alin. (1) se modifica astfel:
„Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa achizitioneze minim 4 anvelope noi de vara
Michelin sau anvelope noi Michelin CrossClimate, in intervalul 15 Martie – 15 Mai, pe o singura factura,
de la unul din distribuitorii participanti in campanie aflati in lista de dealeri din Anexa 2 si sa se inscrie cu
factura de achizitie pentru primirea voucherului de cumparaturi si inscrierea in loterie pentru castigarea
unui soundbar system, accesand www.michelin.ro/auto/promotie pana pe data de 25 mai 2022, inclusiv.
In cazul in care participantul achizitioneaza un numar de anvelope egal cu un multiplu de 4, participantul
va putea beneficia de un singur premiu. Pentru premiu, se vor lua in calcul anvelopele participante cu
diametru cea mai mare.
De asemenea, in cazul in care participantul achizitioneaza 4 anvelope participante, dar cu diametru
diferite, 14-17 inch, respectiv 18-23 inch, pentru a putea beneficia de voucherul cu o valoare mai mare, pe
factura trebuie sa aiba minim 2 anvelope participante cu diametru intre 18-23 inch.”

Articolul 6.
Articolul 12 se modifica astfel: “Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la
orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta
nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul
Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa
Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City, Business Park, Cladirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov sau pe adresa de
email: pana la data de 25 Mai 2022. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in
considerare nicio reclamatie.”

MICHELIN ROMANIA S.A.
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