PRECIZARE
Privind eroarea de pe eticheta produselor Coca-Cola din campania
“Traieste viata ca pe un festival”

Ca urmare a neconconcordantei dintre informatiile prezente pe eticheta produselor Coca-Cola din
campania “Traieste viata ca pe un festival” (“Campania”) - informatii referitoare la desfasurare Campaniei
- si Regulamentul oficial publicat anterior pe website-ul www.coca-cola.ro si www.woah.com, dorim sa
clarificam urmatoarele:


Pentru inscriere, conform Regulamentului oficial, disponibil gratuit oricarui solicitant pe
www.coca-cola.ro, www.woah.com sau la Infoline (0800 080 800, apel gratuit), mecanismul
implica utilizarea obligatorie a celor doua coduri, cel de pe bratara (codul de bare alfanumeric)
cat si cel de sub capac, indiferent de platforma pe care consumatorii o aleg pentru inscriere,
respectiv aplicatie sau website.
 Astfel, consumatorii trebuie sa identifice codul unic din interiorul capacului, care impreuna cu
codul de bare aflat in interiorul bratarii Coke Fest asigura participarea la Campanie.
 Inscrierea se poate face printr-una dintre urmatoarele doua modalitati:
A) prin aplicatia mobila WOAH – se scaneaza codul de bare de pe bratara sau se introduce manual
codul numeric aferent, urmat de introducerea manuala a codului de sub capac;
B) prin website-ul www.woah.com – se introduce manual codul numeric al codului de bare, urmat
de introducerea manuala a codului de sub capac.
 Dupa parcurgerea acestor pasi, fiecare consumator va primi o confirmare a faptului ca a fost
inscris in Campanie.
Intrucat pe eticheta produselor din Campanie apare, dintr-o regretabila eroare, afirmatia: “Desprinde
bratara, scaneaza codul de sub bratara pe aplicatia mobila WOAH sau inscrie codul de sub capac pe
www.woah.com”, dorim sa ii informam pe toti participantii la Campanie ca Regulamentul oficial este cel
care sta la baza inscrierii si prevaleaza fata de afirmatia tiparita pe etichete.

Ii rugam pe cei afectati de aceasta neconcordanta sa ne contacteze pentru a ne semnala aceste situatii,
astfel incat sa putem identifica cat mai rapid solutiile pentru finalizarea inscrierii lor in Campanie.
Va asiguram de tot suportul nostru in rezolvarea tuturor neplacerilor cauzate de eroarea mentionata mai
sus si va multumim pentru participarea la Campania “Traieste viata ca pe un festival”.

Classified - Confidential

