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Act Adițional 

la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Heineken Silver Music” 

 

În acord cu prevederile art. 2.3, Regulamentul campaniei promoționale “Heineken Silver Music”, se modifică după cum 

urmează: 

 

Art. 1. Organizatorul decide modificarea perioadei de desfasurare a campaniei promoționale, astfel se modifică Art. 3. 

Durata si locul de desfasurare al Campaniei, care va avea următorul conținut: 

 

„Art. 3. Durata si locul de desfasurare al Campaniei 

 

3.1. Campania “Heineken Music Silver” se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in 1400 de magazine de proximitate 

semnalizate prin materiale promotionale, denumite in continuare „Locatii Participante”, in perioada 15 august 2022, ora 

13:00:00 -  30 august 2022, ora 17:00:00. 

 

3.4. Campania va inceta in data de 30 august 2022 din motive independente de vointa Oranizatorului, festivalul Sound of 

Bucharest 2022 fiind anulat. 

 

Art. 2. Organizatorul decide modificarea premiilor acordate in cadrul campaniei promoționale, astfel se modifică Art. 7. 

Premiile Campaniei, care vor avea următorul conținut: 

 

7.1. Premiile acestei Campanii constau in 30 x Experiente VIP la concert Armin van Buuren, Sound of Bucharest 2022* 

cu o valoare individuala  de 5000 de lei, oferite prin trageri la sorti, saptamanale, acordate dupa cum urmeaza: 

 

• 22 august 2022 se vor extrage 10 castigatori pentru premiul Invitatie dubla VIP Sound of Bucharest. In 
extragere vor intra toti participantii care au avut inscrieri valide in perioada de 15 august – 21 august 2022. 
 

• 29 august 2022 se vor extrage 10 castigatori pentru premiul Invitatie dubla VIP Sound of Bucharest. In 
extragere vor intra toti participantii care au avut inscrieri valide in perioada de 22 august – 28 august 2022. 

 

• 05 septembrie 2022 se vor extrage 10 castigatori pentru premiul Invitatie dubla VIP Sound of Bucharest. In 
extragere vor intra toti participantii care au avut inscrieri valide in perioada de 29 august – 30 august 2022. 

 

7.7. In urma anularii festivalului Sound of Bucharest 2022, castigatorii premiilor din cadrul acestei Campanii au 

posibilitatea de a primi o Experienta VIP la SAGA 2023 sau voucher cadou de calatorie de la Happy Tour in valoare de 5000 

lei. 

 

7.8. In urma anularii festivalului Sound of Bucharest 2022, Organizatorul decide anularea ultimelor doua extrageri din 

cadrul campaniei: 

 

12 septembrie – pentru inscrierile din perioada 15 august – 11 septembrie 2022  

16 septembrie – pentru inscrierile din perioada 15 august – 15 septembrie 2022.  

 

Celelalte prevederi raman nemodificate. 

 

HEINEKEN ROMANIA S.A. 

Prin 

 


