
 

ACT ADITIONAL 

La Regulamentul Oficial al campaniei  

“ALEGE ITELIGENT!" 

ORGANIZATORI 

Organizatorul Campaniei “ALEGE INTELIGENT!" este MOL România Petroleum Products S.R.L., societate cu 

personalitate juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Cladirea C-D The Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 

77, Etaj 1, Camera C.1.1, județul Cluj, Cod Poștal 400604, cod TVA RO 7745470, număr de înregistrare la Registrul 

Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85 INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj, înregistrată la 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 2374., denumită în continuare  

„Organizator”. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi 

participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modif ica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va 

aduce la cunoştinţa publicului modif icările operate, înainte de intrarea acestora in vigoare,  prin publicare pe site-ul 

w ww.molromania.ro/nedis precum şi în format f izic, în benzinăriile ce fac parte din Grupul MOL, din Romania 

participante, mentionate in Anexa 1 la prezentul regulament. 

 

Art I. Durata campaniei promoționale – se modifică Art. 3 din Regulamentul Oficial al campaniei “ALEGE 

INTELIGENT", după cum urmează: 

Art.3 PERIOA DA DE DESFĂȘURA RE A CAMPANIEI 

Campania “ALEGE INTELIGENT!" va începe la data de 9 decembrie 2019, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 15 

martie 2020, ora 23:59:59. 

 

Art. II. Conditiile de garantie – se modifica Art. 8 din Regulamentul Oficial al campaniei “ALEGE INTELIGENT !", 

după cum urmează: 

Art.8. Condiții de garanție 

Produsele achiziționate se pot returna doar în benzinăria la care a avut loc tranzacția inițială.  Până la data de 15 martie 

2020, clienții se vor putea prezenta la una dintre benzinăriile Grupului MOL participante la promoție, cu produsul cu 

defect în ambalajul original și bonul f iscal care să ateste achiziția. Produsul va f i înlocuit respectând termenii legali în 

vigoare. După data de 15 martie 2020, vă rugăm să vă adresați la adresa: mihai.stoian@selgros.ro pentru toate 

problemele legate de garanție. 

 



Art. III. Încetarea campaniei promoționale - se modifică Art.14 din Regulamentul Oficial al campaniei “ALEGE 

INTELIGENT!" după cum urmează: 

Art. 14.  Încetarea campaniei promoționale 

Folosirea etichetelor pentru achiziția produselor Nedis se poate face numai până la data de 31 octombrie 2019 inclusiv, 

în afara cazului în care MOL România decide extinderea Campaniei. Prezenta Campanie se suspendă în cazul apariţiei 

unui eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, pe durata evenimentului.  

Toate produsele Nedis care fac obiectul Campaniei pot f i achiziţionate în limita stocului disponibil. 

 

IV. Toate celelalte articole ale Regulamentului Oficial al Campaniei promoţionale “ALEGE INTELIGENT!"  rămân 

neschimbate. 


