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ACT ADITIONAL NR.1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

“Smartu’ Familiei la DigiFM” 

 

 

 

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 Ioan Bendei - Vicepresedinte C.A., in calitate de 

organizator al concursului “Smartu’ Familiei la DigiFM” (“Concursul”), modifica regulamentul oficial al 

acestui concurs autentificat sub nr.1263/24.09.2018 de notarul public Cristea Dragos Cristian 

(“Regulamentul”) dupa cum urmeaza: 

 

1. Se modifica art.3 din Regulament, care va avea urmatorul continut: 

„Art. 3. Durata Concursului. Teritoriul Concursului. 

Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in programele DIGI FM, incepand cu data  

24.09.2018- 26.10.2018. In cazul in care in vreuna dintre zilele in care are loc Concursul din 

perioada 24.09.2018- 26.10.2018 nu poate fi acordat premiul zilnic, atunci in saptamana 22- 26 

octombrie, pe durata Concursului se vor juca mai multe premii pe zi, pana la acordarea tuturor 

premiilor reportate, in sesiuni de concurs conforme cu mecanismul concursului, cu mentiunea ca 

numarul de premii reportate acordate in fiecare zi este la latitudinea prezentatorilor DigiFM.” 

2. Organizatorul rectifica eroarea aparuta in Regulament in sensul ca premiul cel mare al Concursului 

este reprezentat de “un televizor Samsung Smart 55" QLED (QE55Q7FN)” si nu de „un televizor 

Samsung Smart 55" QLED Q5”, asa cum in mod eronat a fost mentionat in Regulament. 

3. Organizatorul detaliaza descrierea premiului zilnic care consta intr-un 1 televizor smart Samsung 

ultra HD, 40" UHD (UE40NU7122). 

4. 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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