Termeni & Conditii Schweppes Spritz

Te rugăm să citești acest document cu atenție. Dacă bei noul Schweppes Spritz, înseamnă că
ești de acord cu acești termeni și condiții.
Dacă nu ești de acord cu ei, te rugăm să nu bei Schweppes Spritz și, atunci când ți se oferă
ocazia, să bifezi opțiunea ”Nu sunt de acord”.
Dacă ai primit Schweppes Spritz ca parte dintr-un cocktail și nu ești de acord cu termenii acestui
document, întreabă barmanul sau distribuitorul despre versiunea completă a Termenilor și
Condițiilor.
1. Evenimente
1.1 Nu este permis să vizitezi DJ-ul ca să insiști să pună ”piesa ta”, indiferent cât de mult ți-o
dorești în acel moment.
1.2 Dacă printr-un miracol se aude una din piesele tale preferate, folosirea expresiei ”asta-i
piesa mea” și dansul mai energic sunt strict interzise.
1.3 Orice încercare de a iniția o discuție cu DJ-ul exclusiv pentru a căpăta un plus de imagine
este strict interzisă.
1.4 E strict interzis să pretinzi că ești un cunoscător întrebându-i la nesfârșit pe cei care te
însoțesc dacă ”știu cum se numește piesa asta” și/sau folosind în mod repetat Shazam-ul pentru
a dovedi că ai dreptate.
1.5 Nu îți dăm dreptul să îți exprimi entuziasmul pentru muzică dând din cap cu ochii închiși sau
printr-o serie de air guitars.
2. Eticheta în Social Media
2.1 Când postezi o fotografie pe orice platformă, ești de acord să nu faci cross-tagging (a da tag
oamenilor care nu sunt în fotografie), acesta fiind un mod neelegant de a primi mai multe likeuri.
2.2 Nu ai voie să te folosești de duck face în nicio fotografie. Nici măcar în glumă.
2.3 Dacă ești un entuziast al selfie-urilor, folosirea hashtag-ului #iwokeuplikethis, știind că de
fapt nu te-ai trezit așa, este strict interzisă.
2.4 Asocierea dintre poze din vacanță și statusuri de birou ca ”working hard”, ”my office for
today” sau ”office life” este strict interzisă. Nu amuză pe nimeni.
2.5 Să culegi informații din social media, inclusiv despre starea civilă, pentru a le folosi ulterior
în conversații (”hei, am văzut că ești single acum”) e strict interzis.

2.6 Folosirea lui “add as a friend” în timp ce încă discuți cu persoana în cauză e interzis, fiindcă
lasă impresia de disperare.
3. Comportamentul social
3.1 Dacă te bucuri de un Schweppes Spritz, promiți că nu vei iniția o discuție în contradictoriu
cu cei de la masă despre cine plătește nota, doar pentru a-ți impresiona partenera.
3.2 Nu vei folosi modestia falsă ca o scuză pentru a povesti în detaliu despre jobul tău, mașina
pe care o conduci sau destinația exotică a ultimei tale vacanțe, unor oameni pe care abia i-ai
cunoscut, cu scopul de a le capta admirația.
3.3 Să insiști cu networking-ul, schimbul de date de contact și cărți de vizită după miezul nopții,
când toată lumea vrea doar să se simtă bine, e strict interzis pentru băutorii de Schweppes
Spritz. Dacă decizi să aduci biroul la petrecere, ne rezervăm dreptul să aducem petrecerea la
birou.
3.4 Nu va fi tolerată aruncarea în conversație a numelor unor oameni faimoși pe care se
întâmplă să-i cunoști, doar pentru a primi mai multă atenție.
3.5 Favorurile și promisiunile făcute în timp ce ești în oraș cu prietenii își păstrează statutul de
promisiuni. ”Am uitat” nu e o scuză validă.
4. După birou
4.1 Să pretinzi că lucrezi până târziu doar pentru a evita ieșitul e strict interzis, cu excepția
cazurilor când asta implică prieteni pe care nu i-ai văzut de mai mult de 10 ani, care încă vor ”să
petreacă ca pe vremuri”.
4.2 Semnând acești Termeni și Condiții, ești de acord că folosirea expresiei ”Îți iau ceva de băut”
te condiționează să cumperi cu adevărat băutura și să o oferi persoanei în cauză. Fără scuze.
4.3 Să te prefaci că citești un mail foarte important de fiecare dată când cineva organizează o
ieșire după birou este strict interzis.
4.4 Folosirea expresiei ”Ne vedem mai târziu” trebuie să fie mereu urmată de o ieșire cu colegii.
Nu de văzutul ultimului serial.
4.5 Să stai pe net de pe canapea, în compania pisicii, nu se pune ca ”alte planuri”.
5. Dating
5.1 ”Hi fives” și ”fist bumps” nu sunt feluri acceptabile de a saluta persoana cu care ieși la o
întâlnire. Folosește mișcările asta șmechere doar cu prietenii tăi.
5.2 Fostele relații nu sunt considerate un subiect bun de discuție pentru prima întâlnire, deci e
interzis să le abordezi.

5.3 Despărțirile prin SMS sunt strict interzise. Dacă ați ieșit la cel puțin două întâlniri, îi datorezi
cel puțin un telefon.
6. Servirea impecabilă
6.1 Împreună cu folosirea produsului nostru, ești de acord să te bucuri de fiecare seară
petrecută în oraș. Te încurajăm din toată inima să te simți bine cu prietenii tăi, să râzi cât poți
de mult și să creezi noi conexiuni. Până la urmă, Schweppes Spritz e un combustibil social de
primă mână.
6.2 Împreună cu folosirea produsului nostru, ești de acord să te bucuri de fiecare băutură. Mai
precis, ești de acord că Schweppes Spritz va fi consumat doar dacă a fost servit impecabil: rece
ca gheața, în sticlă sau în pahar.

