
 

ACT ADITIONAL NR. 1 LA 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

„FERMA DE PLUS” 

 

Subscrisa, REWE ROMANIA SRL, cu sediul social in Com. Stefanestii de Jos, str. Busteni nr. 7, Judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/886/2005, Cod Unic de Inregistrare 13348610, 

reprezentata legal prin administrator, Daniel-Eduard Gross, in calitate de organizator al campaniei 

“FERMA DE PLUS” (“Campania”), desfasurata in perioada 23.02.2022 – 17.05.2022, a decis modificarea 

Regulamentului Oficial al Campaniei, in sensul (i) prelungirii duratei Campaniei si (ii) modificarii 

mecanismului de acordare a punctelor bonus incepand cu data de 04.05.2022 (inclusiv) pana la 

17.05.2022. 

Ca urmare a celor de mai sus, se decid urmatoarele: 

ART. 1 Se va modifica Art. 2.2 din Regulamentul Oficial al Campaniei, astfel: 

„Campania „FERMA DE PLUS” se va desfăşura în perioada 23.02.2022 – 31.05.2022, în toate magazinele 

PENNY in intervalul orar de functionare al fiecarui magazin in parte, astfel cum este afisat in magazine, pe 

întreg teritoriul României. Punctele bonus asa cum sunt definite de prezentul Regulament vor fi acordate 

de catre Organizator pana la data de 17.05.2022 (inclusiv). Data limita de valorificare a punctelor bonus 

colectionate este 31.05.2022 (inclusiv).” 

ART. 2. Se va modifica Art. 4.1 din Regulamentul Oficial al Campaniei, astfel: 

„La Campania „FERMA DE PLUS” va avea dreptul să participe orice persoană fizică cu varsta minima de 

18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii Campaniei si care va indeplini conditiile prevazute de 

prezentul Regulament care va achizitiona produse de orice fel dintr-un Magazin participant, in valoare de 

minim 20 (douazeci) de lei pe un bon fiscal”. 

ART. 3 Se va modifica Art. 5.1 din Regulamentul Oficial al Campaniei, astfel: 

„Clienţii care cumpără în perioada 04.05.2022 – 17.05.2022 (inclusiv) produse de orice tip din magazinele 

PENNY in valoare de minim 20 (douazeci) lei/bon fiscal vor primi punctele bonus, conform criteriilor de mai 

jos: 

Pentru fiecare 20 (douazeci) lei cheltuiţi în magazinele PENNY, clienţii care nu folosesc cardul de fidelitate 



PENNY vor primi la casa de marcat, cu titlu gratuit, un punct bonus, dar nu mai mult de 25 (douazecisicinci) 

puncte bonus pe un bon fiscal. 

Pentru fiecare 20 (douazeci) lei cheltuiţi în magazinele PENNY de către clienții care utilizează cardul de 

fidelitate PENNY se vor acorda la casa de marcat, cu titlu gratuit, puncte duble, dar nu mai mult de 50 

(cincizeci) puncte bonus pe un bon fiscal. 

Exemple: 

• La cumparaturi de 40 (patruzeci) de lei – clientul primeste 2 (doua) puncte bonus. 

• La cumparaturi de 40 (patruzeci) de lei – clientul care foloseste cardul PENNY primeste 4 

(patru) puncte bonus. 

• La cumparaturi de 60 (sasezeci) de lei – clientul primeste 3 (trei) puncte bonus. 

• La cumparaturi de 60 (sasezeci) de lei – clientul care foloseste cardul PENNY primeste 6 

(sase) puncte bonus. 

• La cumparaturi de 500 (cincisute) de lei – clientul primeste 25 (douzecisicinci) puncte 

bonus. 

• La cumparaturi de 500 (cincisute) de lei – clientul care foloseste cardul PENNY primeste 50 

(cincizeci) puncte bonus. 

• La cumparaturi de 540 (cincisutepatruzeci) de lei – clientul primeste 25 (douazecisicinci) 

puncte bonus. 

• La cumparaturi de 540 (cincisutepatruzeci) de lei – clientul care foloseste cardul PENNY 

primeste 50 (cincizeci) puncte bonus.” 

Modificarile mentionate mai sus vor fi aplicabile incepand cu data de 04.05.2022, restul prevederilor 

Regulamentului Oficial al Campaniei care nu sunt afectate de prezentul Act Aditional raman neschimbate. 

 

REWE ROMANIA SRL 

prin administrator 

Daniel-Eduard Gross 


