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ACTUL ADITIONAL NR. 1/26.07.2021 LA 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

 „Monitorizare anticorpi neutralizanți post-vaccinare SARS CoV-2 - 2021”  

 

AVAND IN VEDERE: 

(1) Organizarea de catre SYNEVO ROMÂNIA S.R.L  cu sediul în B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 

2, Camera 3, Sector 2, 021408 Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 

nr.  J40/20319/1994, având cod fiscal RO 6479639, reprezentata legal prin Luca Dumitrel-Laurentiu, in 

calitate de Director General si Administrator si Antoanela Curici, in calitate de Administrator (denumita 

in continuare „Organizatorul”) a Campaniei promotionale “Monitorizare anticorpi neutralizanți post-

vaccinare SARS CoV-2 - 2021” (denumita in continuare “Campania”) in perioada 12.07.2021 – 

30.09.2021, in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare 

„Regulamentul”);  

 

(2) Dreptul Organizatorului de a de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul 

de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu 

conditia instiintarii Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin 

acte aditionale ce vor fi comunicate public pe website-ul Organizatorului si prin punerea lor la dispozitia 

pacientilor in Centrele de recoltare participante, conform sectiunii 3, alin. (2) si (3) din Regulament; 

 

 

ORGANIZATORUL DECIDE MODIFICAREA REGULAMENTULUI ASTFEL: 

1. Incepand cu data de 27.07.2021 se modifică prețul analizei - SARS-COV-2 – anticorpi neutralizanti 

anti-proteina spike (S) ce face obiectul Campaniei, și totodată, incepand cu data de 27.07.2021, alin. 

(2) al sectiunii 5 – Mecanismul Campaniei din Regulament se va modifica si va avea urmatorul 

continut: 

Testul de care pot beneficia Participantii in cadrul Campaniei si pretul acestuia, aplicabil in Campanie, este 

cel din coloana “Pret promotional (in cadrul Campaniei)” din urmatorul tabel: 

 

Analiza medicala  
Pret analiza in 

afara Campaniei 
 

Pret promotional in cadrul 
Campaniei 

 
SARS-COV-2 – anticorpi neutralizanti 
anti-proteina spike (S) 
 
 

130 lei 
90 lei 

(discount 30,7692%) 

 

2. Toate celelalte prevederi din Regulament raman neschimbate. 

3. Prezentul act aditional la Regulament va fi comunicat Participantilor prin publicarea pe website-ul 

Organizatorului, www.synevo.ro, si va fi disponibil in receptiile Centrelor de recoltare participante, 

putand fi pus la dispozitia Participantilor, la solicitarea acestora, in mod gratuit. 

4. Prezentul Act Aditional la Regulamentul Campaniei produce efecte începând cu 27.07.2021.  
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