ACT ADITIONAL
nr. 2/25 iulie 2016

S.C. GTI TAXI LINE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4,
Str. Turnu Magurele, nr. 2-10, et. 1. cam. 1, inregistrata in registrul comertului sub nr.
J40/5883/2012, CUI 30233083, in calitate de "organizator"
A decis modificarea Regulamentului Concursului "Castiga mii de premii cu GTI TAXI" astfel:
Art. 1 Incepand cu luna august 2016 pentru a se putea califica la extragerea premiilor lunare,
trimestriale si anuale, participantii trebuie sa onoreze pentru fiecare extragere un numar de comenzi
prin aplicatia GTI TAXI pe luna, trimestru, respectiv anuale, astfel art. 4.3.2 din Regulament va
avea urmatorul continut: "Lunar se va desemna un castigator al unui premiu in valoare de 500 lei,
in tichete valorice. Pentru a se putea califica la extragerea premiilor lunare, participantii trebuie
sa onoreze, in aceasta noua etapa, cel putin 85 de comenzi pe luna prin aplicatia GTI TAXI.
Extragerea premiilor lunare se va efectua in prima zi lucratoare a lunii, la ora 12:00, pentru luna
calendaristica precedenta."
Art. 2 Incepand cu luna august 2016, art 4.3.3 din Regulament va avea urmatorul continut
"Trimestrial se va desemna un castigator al unui premiu in valoare de 1000 lei, in tichete valorice.
Pentru a se putea califica la extragerea premiilor trimestriale participantii trebuie sa onoreze in
trimestru respectiv cel putin 350 de comenzi prin aplicatia GTI TAXI. Extragerea premiilor
trimestriale va avea loc in prima zi lucratoare a trimestrului, la ora 12:00, in trimestrul curent
pentru trimestrul precedent. Prin exceptie pentru ultimul trimestru al anului 2016 (octombrie,
noiembrie si partial decembrie) extragerea trimestriala se va efectua in data de 15.12.2016."
Art. 3 Dispozitiile prinind participarea la MAREA EXTRAGERE se modifica, iar, in acest sens,
art. 4.3.4 din Regulament va avea urmatorul continut: "La finele concursului, in data de
15.12.2016, ora 12:30, se va efectua MAREA EXTRAGERE si se va acorda un premiu in valoare de
5.000 lei, in tichete valorice. Se va introduce in soft-ul site-ului random.otg, intreaga lista de
participanti eligibili pentru premiu anual si se va acorda Marele Premiu primului participant ales de
soft. Pentru a se putea califica la MAREA EXTRAGERE participantii trebuie sa onoreze in
perioada 15.01.2016 – 15.12.2016 cel putin 850 de comenzi prin aplicatia GTI TAXI."
Art. 4 Restul clauzelor prevazute de Regulamentul concursului "Castiga mii de premii cu GTI
TAXI" raman nemodificate.
Actul s-a intocmit, la Biroul Notarial Bona Fide, de catre notar public Raluca Elena
Ciubotaru intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 2 (doua)
duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si 1 (unul) se elibereaza partii.
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