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ACTUL ADITIONAL NR. 1/ 21.12.2022 LA 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Program Fidelizare Clienti (Loyalty)  

(Perioada Campaniei: 15.02.2022 – 31.12.2023) 

 
  
Avand in vedere: 
(1) Campania promotionala “Program Fidelizare Clienti (Loyalty)” (denumita in continuare 

“Campania”), organizata de SYNEVO ROMANIA S.R.L cu sediul in Bdul. Pache Protopopescu, Nr. 
81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, cod postal 021408, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr.  J40/20319/1994, avand cod fiscal RO 6479639, reprezentata legal prin Luca 
Dumitrel-Laurentiu, in calitate de Administrator si Director General si prin Curici Antoanela, in calitate 
de Administrator (denumita in continuare „Organizatorul” sau “Synevo Romania”), organizată în 
conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI CAMPANIEI PROMOTIONALE Program Fidelizare 
Clienti (Loyalty) (denumit in continuare „Regulamentul”)   

(2) Ca in conformitate cu dispozitiile Regulamentului, perioada initiala a Campaniei a fost 15.02.2022 – 

31.12.2022 inclusiv; 

(3) 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; 

(4) Intentia Organizatorului de a prelungi durata Campaniei; 

 

   
ORGANIZATORUL DECIDE MODIFICAREA REGULAMENTULUI ASTFEL: 
1. Se prelungeste Campania promotionala “Program Fidelizare Clienti (Loyalty)” incepand cu data 
de 01.01.2023 si pana la data de 31.12.2023.  
2. Astfel, toate trimiterile din Regulament la durata/ perioada Campaniei vor fi considerate ca fiind facute 
prin raportare la noua durata/ perioada a Campaniei, astfel cum aceasta a fost prelungita prin prezentul Act 
aditional la Regulamentul Campaniei. 
3. Toate celelalte prevederi din Regulament raman neschimbate. 
4. 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. 
5. Prezentul Act Aditional la Regulamentul Campaniei produce efecte începând cu data de 01.01.2023.  

 

http://www.synevo.ro/

