
Act Aditional 1 la 
Regulamentul campaniei “Tuborg da tonul! Premii mari in culori tari” 

 
Subscrisa United Romanian Breweries Bereprod SRL, cu sediul social în 

Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 5, înmatriculată la 
Registrul Comerţului cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 
5857302, atribut fiscal RO, reprezentata legal de dl. George Octav Cobzareanu, 
Administrator, în calitate de Organizator al campaniei promotionale „ Tuborg da 
tonul! Premii mari in culori tari”, am decis modificarea Regulamentului Oficial al 
campaniei promoţionale „ Tuborg da tonul! Premii mari in culori tari” după cum 
urmează: 
 

1. Se modifica art. 7.1, a) si va avea urmatorul continut: 
- Valoarea premiului mare constand intr-un apartament cu 2 (doua) camera, 

la mare, in complexul residential Tomis Plus din Constanta, este de 273,413 
lei (douasutesaptezecisitreidemiipatrusutetreisprezecelei), care include 
costul de achizitie al imobilului, TVA 5%, finisajele interioare realizate in 
apartament, impozitul de 16% din valoarea premiului, pe care 
Organizatorul il va retine la sursa conform prevederilor Legii 227/2015 
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
valoarea altor taxe aferente (inclusive taxa A.N.C.P.I.). 

2. Se modifica art. 7.1, b) si va avea urmatorul continut: 
- Valoarea premiului constand intr-un Jeep Renegade este de 114,657 lei, 

care include costul de achizitie al masinii cu TVA 20% si impozit de 16% din 
valoarea premiului, pe care Organizatorul il va retine la sursa conform 
prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

3. Se modifica art. 7.1.3 . si va avea urmatorul continut 
- Valoarea comerciala totala a premiilor din Categoria I este de 410,455 lei 

(patrusutezecemiipatrusutecincizecisicincilei), incluzand TVA si impozitul 
aferent premiilor. 

4. Se modifica articolul 7.4 si va avea urmatorul continut. 
- Valoarea comerciala totala estimate a premiilor acordate in cadrul 

Campaniei este de 736,467 lei 
(saptesutetreizecisisasemiipatrusutesaizecisisaptelei).  

 



 
5. Se completeaza punctul 3 din anexa nr.2 la Regulamentul Campaniei 

“Tuborg da tonul! Premii mari in culori tari”, punctul 3.4. 
 
Descriere finisaje:  

- Finisaje pereti 
- Zugraveli lavabile 
- Gresie si fainata 
- Parchet laminat fonoizolat  
- Plinte  
- Baghete perimetrale 
- Pervaz  
- Glaf ferestre 
- Scafa mascare tevi 
- Dus, lavoar, port prosop,baterie dus, corp incalzire port prosop, oglinda 

perete – in baie 
- Montaj aparatura electrica (prize si intrerupatoare in toate incaperile 

conform model montat deja). 
- Centrala termica 24KW (inclusive montaj si punere in functiune conform 

norme si normative legale) 
- Montaj rob serviciu la: chiuvete, WC, Masina spalat etc 
- Usi culoare alba cu captuseala si toate accesoriile. 

 

Descriere decoratiuni (corpuri iluminat) si mobilier bucatarie:  
- Corpuri de iluminat pentru toate incaperile (2 lustre living, lustr 

dormitor, aplica baie, aplica bucatarie, lustra hol) 
- Mobilier bucatarie (mobilier din PAL melaminat grosime 18mm, blat 

termorezistent grosime 38mm, cos jolly pentru sticle si borcane, 
chiuveta inox, baterie chiuveta). 

 
Restul dispoziţiilor Regulamentului Oficial al Campaniei Promoţionale „ Tuborg da 
tonul! Premii mari in culori tari” rămân nemodificate. 
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Prin reprezentant legal – dl. George Octav Cobzareanu 
 
Administrator 


