
DUPLICAT 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris Timbru sec 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

"50% DISCOUNT" 

PERIOADA CAMPANIEI: 

28 septembrie 2020 - 1 O decembrie 2020.

1. INFORMAŢII GENERALE. ORGANIZATORUL

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu pnvIre la termenii şi condiţiile de 
desfăşurare a Campaniei Promoţionale iniţiată de Organizator şi se adresează unei 
anumite categorii de participanţi, anume desemnată de Organizator. 

Campania promoţională de vânzări denumita în prezentul regulament "50% 
DISCOUNT" este organizată de către PREMIUM ROOF TILES S.R.L., cu sediul în 
corn. Mărăcineni, jud. Argeş Str. Argeşelu, nr. 588A, Nr. inreg. ORC : J3/2661/2019, 
CUI: 41857490, companie care comercializează sisteme de acoperis sub brandul 
GERARD, reprezentată prin administrator cu puteri depline dl. PĂUN COSMINFLORIN, 
cetăţean român, 
 

Campania este organizată în concordanţă cu prevederile legale române care guvernează 
campaniile promoţionale/de marketing, cu respectarea Regulamentului GDPR. 

Campania are ca scop promovarea produselor aflate sub brandul GERARD (,,Produse") 
prin metode specifice de marketing, promovare, informare şi comunicare (e-mail 
marketing, sms marketing, reclame etc.). 

Participanţii care vor decide să indice pe harta prestabilită o proprietate potenţială pentru 

renovarea acoperişului sau participanţii care vor indica o proprietate care înlocuieşte/
schimbă/renovează/construieşte un acoperiş nou, pot deveni în acest fel eligibili pentru a 
se înscrie în Campania Promoţională "50% DISCOUNT", cu respectarea termenilor şi 
condiţiilor care urmează. 

Campania va fi implementată prin intermediul Agenţiei de Publicitate Ad Alchemy SRL, 
companie care funcţionează conform legilor din România, înregistrată cu numărul 
J40/160/2014, având codul fiscal RO32642092, cu sediul în Strada Justitiei nr. 36, 
Bucureşti, România; e-mail: gerard@adalchemy.ro, în calitate de project manager ("Ad 
Alchemy"). 

Pe parcursul Campaniei, Ad Alchemy va: 1) urmări în permanenţă bună desfăşurare a 
campaniei; 2) va promova Campania prin toate canalele de marketing agreate împreună 
cu Premium Root Tiles; 3) va organiza sistemul de extragere. 

2. REGULAMENT OFICIAL. AMENDAMENTE

Informaţiile privind participarea şi condiţiile de participare fac parte din acest 
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ROMÂNIA 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici 

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ 
CHIRAN & DOBRIN 

Licenţa de funcţionare nr. 101/3714/22.04.2020 
PITEŞTI, jud. ARGEŞ 

Bdul. Republicii, bi. E3a, se. G, parter 
Tel/fax: 0248/221777 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2.005 
02.10.2020 

În faţa mea, CHIRAN GABRIELA, notar public, la sediul biroului, s-a 
prezentat: 

PĂUN COSMIN-FLORIN, cetăţean român, 

                                                 
                                                                                        , în calitate de 

administrator cu puteri depline al PREMIUM ROOF TILES S.R.L., cu sediul în 
corn. Mărăcineni, jud. Argeş Str. Argeşelu, nr. 588A, Nr. inreg. ORC: 
J3/2661/2019, CUI: 41857490, companie care comercializează sisteme de acoperiş 
sub brandul GERARD, care, după ce a citit actul cuvânt cu cuvânt, a declarat căi
au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa sa, a consimţit la 
autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar şi actele care au stat 
la baza autentificării acestuia. 

In temeiul art. 12 lit. b din Legea nr. 36/1995 
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS. 

Onorariu în sumă de 300 lei+ 57 lei TV A cu bon fiscal/ 02.10.2020. 

NOTAR PUBLIC, 
S.S. CHIRAN GABRIELA 

Red. NL 

Prezentul duplicat s-a întocn · m atru exemplare, de Gabriela Chiran, notar public, 
astăzi, data autentificării actul şi are ceeaşi forţă probantă ca originalul şi constituie titlu 

executoriu în condiţiile legii. 
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