
 

    

 

 

ACT ADIȚIONAL Nr.3 la 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

“Genius” 

 

Organizatorii Campaniei “Genius” sunt HCL Online Advertising SRL, cu sediul în România, 

Str. Proclamația de la Timișoara, Nr.5, Corp.B, Mansarda, Timișoara, județul Timiș, înmatriculată 

la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/2856/2013, având cod de 

înregistrare fiscală RO32487169, denumit în continuare tazz by eMAG, 

si  

DANTE INTERNAȚIONAL S.A. cu sediul în Bucureşti, Şos. Virtutii nr. 148, Spaţiul E47, 

sector 6 şi adresa de corespondenţă în Voluntari, Şos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Et. 5, Swan Office 

Park, Windsor Building, 077190, Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu 

J40/372/2002, CUI RO14399840, (denumita în continuare “eMAG”) 

Organizatorii campaniei “Genius” modifica regulamentul initial si anume: Art. 2 si Art. 5, care 

vor avea urmatorul continut: 

 Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE 

Campania se desfasoara in perioada 01.03.2022 – 31.05.2022 prin intermediul platformei Tazz 

by eMAG. 

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI         

 

Clientii care au un cont creat pe site-ul sau platforma  www.emag.ro si se logheaza pe 

platforma tazz by eMAG in perioada 01.03.2022 – 31.05.2022 folosind credentialele (user si 

parola) contului de client eMAG avand atributul de eMAG Genius si care care comanda produse 

in valoare de minim 49 de Lei din categoria “Restaurante“ (nu este inclusa in calcul taxa pentru 

ambalaj) si/sau produse in valoare de minim 69 de Lei pentru restul partenerilor disponibili in 

platforma tazz by eMAG (nu este inclusa in calcul taxa pentru ambalaj)  vor beneficia de livrare 

gratuita aplicata direct in cosul de cumparaturi, pentru toate comenzile (in functie de pragul de 

comanda minima al fiecarui restaurant in parte ) de pe site-ul www.tazz.ro sau din aplicatia tazz 

by eMAG.  

Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.  

Prezentul Act Adițional se completează cu prevederile Regulamentului și este parte integrantă din 

acesta, fiind încheiat astăzi, 27.04.2022. 
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