
 
 
 
 
 
 
 

ACT ADITIONAL NR.3 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 descrierea Premiului acordat pentru participarea la Concurs in luna decembrie 2019 si              

valoarea acestuia. In consecinta Paragraful 1 al art. 7 din Regulament va avea urmatorul continut:               
“Premiul acordat in cadrul Concursului ca urmare a fiecareia dintre extragerile din datele de 7               
octombrie 2019, 7 noiembrie 2019 si 6 decembrie 2019 este reprezentat de un telefon Samsung S10,                
iar premiul acordat in cadrul Concursului ca urmare a extragerii din data de 10 ianuarie 2020 este                 
reprezentat de un telefon Digi K2.“ 

Valoarea premiului oferit ca urmare a extragerii din data de 10 ianuarie 2020 este de 999 lei. 

2. Orice alte referinte in cadrul Regulamentului la telefonul Samsung Galaxy S10 se considera a fi               
facute, in legatura cu extragerea din data de 10 ianuarie 2020, la telefonul Digi K2.  

3. Toate celelalte clauze ale Regulamentului, asa cum a fost modificat prin actele aditionale anterioare,              
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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