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ACT ADIŢIONAL nr. 2 

la Regulamentul Arctic “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” 

autentificat sub numarul 108/27.01.2021 de către notar public Trăistaru Ionel 

Organizatorul Campaniei ARCTIC “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” este 

Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în Găeşti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dâmboviţa, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 

din data de 30.11.1992, reprezentată legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, 

denumită în continuare “Organizator” 

Având în vedere: 

A) Regulamentul Campaniei Arctic “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter”, 

autentificat sub numarul 108/27.01.2021 de către notar public Trăistaru Ionel; 

B)  ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 la Regulamentul Arctic“ 10 ani garantie pentru motorul 

Silent Inverter ” autentificat sub numarul 1970/12.10.2021 de către notar public Trăistaru 

Ionel; 

 

C) dispoziţiile art.5.1., respectiv „Campania va începe la data de 1 Februarie 2021, ora 

00:00:01 şi este valabil pe intreaga perioada de comercializare a produselor Arctic care au in 

dotare motorul Silent Inverter.”; 

D) dispoziţiile art.13, respectiv „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act 

aditional, prezentul Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la 

cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul 

https://extragarantie.arctic.ro/.”; 

E) faptul că Organizatorul doreşte încetarea Campaniei Arctic “10 ani garantie pentru 

motorul Silent Inverter” în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Act 

Adițional; 

S-a decis încheierea prezentului act adiţional cu următoarele clauze: 

Art.1. Incepând cu data de 01.02.2022, Organizatorul decide încetarea Campaniei Arctic “10 

ani garantie pentru motorul Silent Inverter”. Astfel, înregistrările produselor electrocasnice 

participante la Campanie vor înceta la data de 31.01.2022, ora 23:59:59 (inclusiv). 

Art.2. Având în vedere decizia de la art.1 de mai sus, prevederile Regulamentului Campaniei 

Arctic “10 ani garantie pentru motorul Silent Inverter” îşi încetează aplicabilitatea, 

Organizatorul urmând a fi exonerat de orice fel de obligaţie faţă de Participanţii care nu au 

înregistrat produsul în vederea obţinerii extragaranţiei anterior încetării Campaniei. 

Art.3.  Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei Arctic “10 

ani garantie pentru motorul Silent Inverter”, autentificat sub numărul 108/27.01.2021 si 
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modificat prin  ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 la Regulamentul Arctic“ 10 ani garantie pentru 

motorul Silent Inverter” autentificat sub numarul 1970/12.10.2021 de către notar public 

Trăistaru Ionel, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sector 2,  întocmit şi făcut public conform 

legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.arctic.ro/, fiind 

disponibil în mod gratuit oricărui participant. 

Redactat conform modelului prezentat de parte şi autentificat de Societatea Profesională 

Notarială ANIMUS, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numărul 

8, etaj 4, sector 2 într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului şi 3 (trei) duplicate, 

din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate s-au eliberat 

părţii. 

 

ORGANIZATOR 

Societatea ARCTIC S.A. 

prin Director General 

S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT 
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ACT ADIŢIONAL nr. 2 

la Regulamentul “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” 

autentificat sub numarul 107/27.01.2021 de catre notar public Traistaru Ionel 

 

Organizatorul Campaniei “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” 

este Societatea ARCTIC S.A., cu sediul în Găeşti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dâmboviţa, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 

din data de 30.11.1992, reprezentată legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, 

denumită în continuare “Organizator” 

Având în vedere: 

A) Regulamentul “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic„ autentificat 

sub numarul 107/27.01.2021 de catre notar public Traistaru Ionel; 

B)  ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 la Regulamentul “10 ani garantie pentru motorul 

uscatoarelor de rufe Arctic” autentificat sub numarul 1969/12.10.2021 de către notar public 

Trăistaru Ionel; 

 

C) dispoziţiile art.5.1., respectiv „Campania va începe la data de 01 Februarie 2021, ora 

00:00:01 şi este valabila pe intreaga perioada de comercializare a uscatoarelor de rufe marca 

Arctic si are in vedere motorul  uscatoarelor de rufe marca Arctic.”; 

D) dispoziţiile art.13, respectiv „Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act 

aditional, acest Regulament prin intermediul unui act aditional si de a inceta prezenta Campanie 

in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora 

in Regulamentele si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul 

https://extragarantie.arctic.ro/”; 

E) faptul că Organizatorul doreşte încetarea Campaniei “10 ani garantie pentru motorul 

uscatoarelor de rufe Arctic” în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Act 

Adițional; 

S-a decis încheierea prezentului act adiţional cu următoarele clauze: 

Art.1. Incepând cu data de 01.02.2022, Organizatorul decide încetarea Campaniei “10 ani 

garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic”. Astfel, înregistrările produselor 

electrocasnice participante la Campanie vor înceta la data de 31.01.2022, ora 23:59:59 

(inclusiv). 

Art.2. Având în vedere decizia de la art.1 de mai sus, prevederile Regulamentului Campaniei 

“10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic” îşi încetează aplicabilitatea, 

Organizatorul urmând a fi exonerat de orice fel de obligaţie faţă de Participanţii care nu au 

înregistrat produsul în vederea obţinerii extragaranţiei anterior încetării Campaniei. 
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Art.3.  Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din Regulamentul Campaniei “10 ani 

garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Arctic”, autentificat sub numărul 107/27.01.2021 

si modificat prin  ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 la Regulamentul Arctic „10 ani garantie pentru 

motorul uscatoarelor de rufe Arctic” autentificat sub numarul 1969/12.10.2021 de către notar 

public Trăistaru Ionel, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sector 2,  întocmit şi făcut public 

conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul 

https://extragarantie.arctic.ro , fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant. 

 

Redactat conform modelului prezentat de parte şi autentificat de Societatea Profesională 

Notarială ANIMUS, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numărul 

8, etaj 4, sector 2 într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului şi 3 (trei) duplicate, 

din care 1 (unu) duplicat va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 (două) duplicate s-au eliberat 

părţii. 

 

ORGANIZATOR 

Societatea ARCTIC S.A. 

prin Director General 

S.S. BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT 

 

https://extragarantie.arctic.ro/
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