
 
ACT ADITIONAL 

La Regulamentul Oficial al campaniei  

“PROMOTIE CAFEA & HOT DOG FRESH CORNER" 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI 

 

Organizatorul Campaniei “Promotie Cafea & Hot Dog Fresh Corner” este MOL România Petroleum 

Products S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Cladirea C-D The 

Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, județul Cluj, Cod Poștal  400604, 

cod TVA RO 7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont 

RO29RNCB0482026029880023 deschis la Banca Comerciala Romana , înregistrată la Autoritatea 

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 2374., denumită în 

continuare „Organizator”. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatori u 

pentru toţi participanţii. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în 

România. Prezentul Regulament sau eventualele acte adiţionale la acesta vor fi disponibile în vederea 

consultării de către participanţi pe site-ul web al Organizatorului www.FreshCorner.ro precum și în 

format fizic, în benzinăriile participante MOL din Romania, menționate în  Anexa 1 a prezentului 

Regulament. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei şi va 

aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora in vigoare, prin publicare 

pe site-ul www.FreshCorner.ro precum şi în format fizic, în benzinăriile MOL participante, menționate în  

Anexa 1 a prezentului Regulament. 

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

– se modifică Sectiunea 3. din Regulamentul Oficial al campaniei “Promotie Cafea & Hot Dog Fresh 

Corner”, după cum urmează: 

Campania “Promotie Cafea & Hot Dog Fresh Corner” va începe la data de 6 August 2021, ora 

00:00:00 şi se va încheia la data de 30 Septembrie 2021, ora 23:59:59. 

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE 

 

– se modifică Sectiunea 4. din Regulamentul Oficial al campaniei “Promotie Cafea & Hot Dog Fresh 

Corner”, după cum urmează: 

Produsele participante la campanie sunt Cafelele marca Fresh Corner, comercializate in benzinariile MOL 

din Romania menţionate în Anexa 1 la prezentul Regulament al campaniei. 

Grupul de produse participante la campanie este urmatorul, mai jos mentionat. 

http://www.molromania.ro/
http://www.molromania.ro/


Produs tip cafea: Espresso, espresso decofeinizat, espresso lung cu / fara lapte, espresso dublu, 

espresso machiato, cafea lunga cu / fara lapte, flat white, cappuccino, cappuccino decofeinizat, caffe 

latte, caffe latte decofeinizat, latte vanilla, caramel latte, praline latte, mocha (in toate marimile 

disponibile) 

Pentru achizitia Produselor Participante la campanie, modalitatile de plata acceptate sunt: numerar , 

card bancar sau cedare de puncte MultiBonus. 

 

Toate celelalte articole ale Regulamentului Oficial al Campaniei promoţionale “Promotie 

Cafea & Hot Dog Fresh Corner” rămân neschimbate. 


