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ACT ADIȚIONAL NR. 1 
La 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“GĂSEȘTE OFERTELE DOMNULUI CUPONESCU” 

 
 

Campania publicitară “GĂSEȘTE OFERTELE DOMNULUI CUPONESCU” (denumită în cele ce 
urmează "Campania") este organizată și desfășurată de S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. o societate 
din România, cu sediul în Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 31, județ Timiș, înregistrată la ORC Timiș 
cu nr. J35/239/1999, cod de înregistrare fiscală RO 11607939, reprezentată prin mandatara 
SÎRBU GABRIELA-NICOLETA conform Procurii Speciale autentificată sub nr. 1997/25.11.2020 de 
Miriana Cădărean, notar public în cadrul Societății Profesionale Notariale „LUMINIȚA GREU – 
MIRIANA CĂDĂREAN”  (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").  

 
În conformitate cu prevederile art. 1.5. din Regulamentul Oficial al Campaniei ”Găsește ofertele 
domnului Cuponescu”, Organizatorul decide modificarea Regulamentului Campaniei, după cum 
urmează: 
 
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE se modifică și începând cu data prezentului act 
adițional va avea următorul cuprins: 
 
Art. 3.2. La campanie poate participa orice persoană fizică ce achiziționează din orice magazin Profi 
produse a căror valoare singulară și/sau cumulată înregistrată pe un bon fiscal este de minimum 
35de lei (treizecișicinci de lei). Valoarea minimă a bonului fiscal este determinată exceptând: 

- valoarea articolelor ce beneficiază de cupon (TVA inclus) aflate pe bonul fiscal în perioada de 
valabilitate a revistei; 

- valoarea tuturor și oricăror produse din tutun achiziționate. 
 
Toate celelalte dispoziții ale Regulamentului Campaniei promoționale care nu au fost modificate 
prin prezentul act adițional rămân valabile și neschimbate.  
Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător Regulamentul campaniei "Găsește ofertele 
domnului Cuponescu" și face parte integrantă din aceasta, a fost încheiat astăzi, 30.03.2021, în 2 
(două) exemplare originale. 
 
 

PROFI ROM FOOD SRL 
Prin mandatar 

GABRIELA NICOLETA SÎRBU 
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