
ACT ADITIONAL Nr. 1 din 03.02.2022 

LA REGULAMENTUL OFICIAL AL  CAMPANIEI “DESCARCA APLICATIA SPOT SI BUCURA-TE DE 
REDUCERI” 

Pentru clientii magazinelor DIN CENTRUL COMERCIAL CITY PARK MALL of CONSTANTA 

 

Organizatorul campaniei “DESCARCA APLICATIA SPOT SI BUCURA-TE DE REDUCERI” (denumita 
în cele ce urmează „Campania”) este CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L., cu sediul social in 
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, sectiunea A5.1, biroul nr. 19, 
Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/3523/18.03.2013, avand 
C.U.I. RO 31377664, reprezentată prin Catalin-Mihai IACOB, in calitate de Mandatar, (denumita in cele 
ce urmeaza “Organizatorul”) 

in conformitate cu articolul 1.2. din Regulament, decide modificarea si completarea regulamentului 
campaniei „DESCARCA APLICATIA SPOT SI BUCURA-TE DE REDUCERI” dupa cum urmeaza: 

Art. 1. Se modifica punctul 4.1. din cadrul Articolului 4. PREMIILE ACORDATE ÎN CADRUL 
CAMPANIEI dupa cum urmeaza: 

 
4.1. Premiile ce pot fi câștigate în cadrul campaniei ” DESCARCA APLICATIA SPOT SI BUCURA-TE 

DE REDUCERI”, conform condițiilor precizate în prezentul regulament, sunt următoarele: 
 

Denumire premiu 
tombola 

 
Descriere 

produse/servicii 

Valoare pe 
bucata (LEI cu 

TVA inclus) 
Nr. premii 

Valoare lei (LEI 
cu TVA inclus) 

Kit produse de ingrijire 
si make-up & sesiune 

de personal styling 
alaturi de un stilist 

 
My Geisha Skincare 

Set 266.24 lei 3 798.72 lei 

Produse make-up 
MAC (Magic 

Extenstion Mascara, 
Spray fixator Prep & 

Prime, Ruj Nuez 
Moscada, Paleta 

farduri)  

451 lei 3 1353 lei 

 
Sesiune de personal 
styling alaturi de un 
stilist in valoare de 

1000 lei constand in 
vouchere din 
programul de 

vouchere cadou 

1000 lei 3 3000 lei 

 
 

Voucherele din programul de vouchere cadou al centrului comercial City Park Mall se pot utiliza 
o singura data, in magazinele partenere la programul de Gift Card. Lista completa a magazinelor 
poate fi accesata pe site-ul: https://city-park.ro/voucher/. Termenii si conditiile referitoare la 
programul de vouchere cadou pot fi consultat pe site-ul: https://city-park.ro/voucher/ 

https://city-park.ro/voucher/
https://city-park.ro/voucher/


Premiile la tombola se acordă conform mecanicii desfășurării campaniei, persoanelor care 
respectă condițiile de participare, așa cum sunt descrise în Capitolul 8 din Regulament. Tragerea 
la sorti va avea loc prin intermediul platformei Random.org. 
 
Extragerea va avea loc pe 03.03.2022 iar castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.city-
park.ro. 
 

Premiile se vor acorda exclusiv clientilor care la momentul ridicarii premiului, vor face dovada 
faptului ca Aplicatia este descarcata in telefon si ca in Sectiunea „Istoric Tranzactii” exista un bon 
cu valoare egala sau mai mare de 100 lei, scanat in perioada campaniei. 

 
Sesiunile de personal styling vor avea loc in baza unei programari in prealabil, cu o saptamana 
inainte. 

 
Restul clauzelor raman neschimbate. 

 

 

CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L. 

Prin: Catalin-Mihai Iacob 

Mandatar 
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