ANEXA 2

PROCES VERBAL DE VALIDARE.
Subsemnatul […………………………………..……], reprezentant al MARS Romania S.R.L, astazi [……………………………] , constat ca sau respectat procedurile de inscriere in cadrul campaniei promotionale „Cel mai scurt drum către premiul visat” si il
validez pe [………………………….……………] drept castigator al premiului constand ...........................
Semnatura reprezentant MARS Romania S.R.L

DECLARATIA CASTIGATORULUI.
Subsemnata/ul [………………………………….……], castigator in cadrul Promoției „Cel mai scurt drum către premiul visat”, din
localitatea […………………………], declar pe propria raspundere faptul ca indeplinesc conditiile de participare impuse de
regulamentul oficial al Promoției si ca imi asum toata raspunderea in ceea ce priveste premiul castigat in cadrul Promoției
si ca prin prezenta, dezleg in cele de fata si absolv, cu titlu permanent pe S.C. Mars România S.R.L., pe TOUCH
COMMUNICATIONS S.R.L., pe reprezentantii acestora ca si pe orice alta entitate care are legatura cu Campania sau
participa la Promoție, pe subunitatile, filialele, afiliatii, reprezentantii, angajatii fosti sau prezenti, precum si pe agentii
acestora (“Partile”) de orice pretentii, cereri, pierderi si raspunderi, de orice natura ar fi ele, pe care le-as putea invoca
acum sau in viitor, decurgand din acest Premiu. Inteleg si sunt de acord ca aceasta declaratie constituie o exonerare
deplina a Partilor de orice pretentii si drepturi pe care le-as putea avea fata de ele si ca nici eu, nici altcineva in numele
meu nu va intreprinde nimic in legatura cu aceste pretentii sau drepturi, fiind de asemenea inteles ca aceasta exonerare
va fi valabila si pentru mostenitorii, reprezentantii, executorii sau administratorii mei cu privire la premiul castigat in
cadrul Promoției.

Semnatura castigatorului

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
Prin prezentul proces verbal , subsemnatul [……………..……………………], reprezentant MARS Romania S.R.L, astazi
[…………………………] , a predat catre [………………………..…………………], castigator in cadrul Promoției „Cel mai scurt drum
către premiul visat”, din localitatea […………………………] urmatoarele : .................
Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 exemplare, fiecare avand valoare de original, cate un exemplar pentru fiecare
parte.
Semnatura reprezentant MARS Romania S.R.L

Semnatura castigatorului
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