
 

 

 

 

 

ACT ADITIONAL NR.2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

„Campanie activare Digi Online + HBO GO” 

 

 

Subscrisa, RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 

Faza I, etaj 2, sector 5, cod unic de inregistrare 5888716, atribut fiscal RO, numarul de inregistrare la 

Registrul Comerţului J40/12278/1994, reprezentata prin Serghei Bulgac - Presedinte C.A., in calitate de 

organizator al concursului „Campanie activare Digi Online + HBO GO” modifica regulamentul oficial al 

acestui concurs autentificat sub nr.1449/02.09.2019 de notarul public Cristea Dragos-Cristian si rectificat 

prin incheierea nr.54/02.09.2019 (“Regulamentul”) dupa cum urmeaza: 

 

1. Se modifica Durata Concursului in sensul ca el are loc in perioada 17 septembrie – 31 decembrie 

2019.   

2. a. Se modifica mecanismul Concursului in sensul ca abonatii trebuie sa raspunda lunar la intrebarea 

lunii respective. Paragrafele 2 si 3 ale art.6 din Regulament se modifica si va avea urmatorul 

continut:“Intra in Concurs persoanele fizice (i) care indeplinesc conditiile din paragraful precedent, 

(ii) care raspund la intrebarea lunii septembrie - ”Cate ore ai stat si te-ai uitat la un serial?”, a 

lunii octombrie - ”Cate episoade ai vazut la rand?”, a lunii noiembrie – “De cate ori pe saptamana 

te uiti la seriale?” sau a lunii decembrie – “Care e cel mai ciudat/ deosebit loc in care te-ai uitat la 

un serial?” din formular, accesand contul de client din www.digiromania.ro sau din aplicatia de 

mobil Digi Romania in perioadele: 17-30 septembrie 2019, 01-31 octombrie 2019; 01-30 noiembrie 

2019 sau, respectiv, 01-31 decembrie 2019 si (iii) care isi activeaza serviciul Digi Online odata cu 

inscrierea in campanie.  

Validarea participantilor la concurs se face in baza raspunsului oferit de catre participant la 

intrebarea in cadrul careia au participat la concurs, completarii formularului de concurs si activarii 

serviciului Digi Online din contul Digi.” 

b. Desemnarea castigatorilor va avea loc lunar, un abonat poate castiga un singur premiu in cadrul 

concursului. Nu vor fi luati in considerare cei care au mai avut serviciul Digi Online activat.  

Paragraful 5 al art.6 din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut: “Castigatorul 

fiecarei luni va fi desemnat prin tragere la sorti, in datele de 7 octombrie 2019/ 7 noiembrie 2019/ 6 

decembrie 2019 si,respectiv, 10 ianuarie 2020, prin intermediul programului random.org. In urma 

centralizarii si verificarii rezultatelor inregistrate, Organizatorul va anunta numele castigatorului 

Concursului si il va publica pe site-ul www.digiromania.ro in datele de 14 octombrie 2019/ 14 

noiembrie 2019/ 13 decembrie 2019 si, respectiv, 17 ianuarie 2020. Pentru situatia in care prima 

persoana extrasa nu poate beneficia de premiu conform prezentului regulament, va fi extrasa si o 

rezerva de castigator.” 

3. Se modifica Descrierea Premiului si valoarea acestuia. Paragraful intai al art.7 din Regulament se 

modifica si va avea urmatorul continut: “Premiul acordat in cadrul Concursului ca urmare a 

fiecareia dintre extragerile din datele de 7 octombrie 2019/ 7 noiembrie 2019/ 6 decembrie 2019 si 

10 ianuarie 2020 este reprezentat de un telefon Samsung S10.” 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Concursului este este de 13.596 lei, adica 3.399 lei/ 

telefon. 

4. Se modifica datele la care sunt anuntati si afisati pe site-ul digiromania.ro castigatorii in sensul ca 

numele castigatorului si orasul din care este acesta se publica dupa fiecare extragere astfel: in 14 

octombrie 2019/ 14 noiembrie 2019/ 13 decembrie 2019 si,respectiv 17 ianuarie 2020 pe site-ul 

digiromania.ro (pentru 30 zile).  

5. Castigatorul premiului va fi contactat de Departamentul Call Center al RCS&RDS timp de 2 

saptamani (maxim 3 apeluri) de la afisarea sa pe site. 



 

6. Se modifica datele de livrare a premiului astfel: se inlocuieste paragraful: “Telefonul Samsung S10 

va fi predat castigatorului prin intermediul unei firme de curierat, in perioada 1-8 noiembrie, 

intrarea in posesia premiului fiind conditionata de prezentarea actului de identitate al castigatorului 

in vederea identificarii, precum si de semnarea de catre castigator (care trebuie sa fie si titularul de 

contract aferent serviciilor RCS-RDS si persoana care a activat serviciul Digi Online din contul de 

client Digi) a procesului verbal de predare primire a premiului. In cazul in care castigatorul nu va fi 

gasit acasa de catre firma de curierat (dupa 3 vizite) premiul va fi returnat de catre firma de 

curierat la sediul central RCS & RDS din Bucuresti. In cazul in care castigatorul nu isi ridica 

premiul pana la 15 decembrie 2019, acesta va pierde premiul care poate fi utilizat de Organizator 

dupa cum considera de cuviinta.” cu paragraful “Telefoanele Samsung Galaxy S10 vor fi predate 

castigatorilor prin intermediul unei firme de curierat, intrarea in posesia premiului fiind 

conditionata de prezentarea actului de identitate al castigatorului in vederea identificarii, precum si 

de semnarea de catre castigator (care trebuie sa fie si titularul de contract aferent serviciilor RCS-

RDS si persoana care a activat serviciul Digi Online din contul de client Digi) a procesului verbal 

de predare primire a premiului. In cazul in care castigatorul nu va fi gasit acasa de catre firma de 

curierat (dupa 3 vizite) premiul va fi returnat de catre firma de curierat la sediul central RCS & 

RDS din Bucuresti. In cazul in care castigatorii/ unul dintre castigatori nu isi ridica premiul pana la 

15 martie 2020, acesta va pierde premiul care poate fi utilizat de Organizator dupa cum considera 

de cuviinta.” 

7. Toate celelalte clauze ale Regulamentului care nu au fost modificate expres sau tacit prin prezentul 

act aditional raman valabile.   

Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati 

Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială, şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în 

arhiva biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii. 
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