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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI „FiatService: Vrei să pară sau să fie?” 

desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă 
în perioada 15 iunie – 15 septembrie 2016 

 
 
Art.1. Organizator 

Organizatorul promoţiei „FiatService: Vrei să pară sau să fie?”este societatea AUTO ITALIA IMPEX 
S.R.L., (denumită în continuare „Organizatorul”) persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, 
Bd. Timişoara, nr. 102, sector 6, având RO 3786213, înregistrată la ORC –T. Bucureşti  sub  nr. de ordine 
J40 / 9213 / 1993, având număr de Operator de date cu caracter personal 9662, reprezentată prin dl. Adrian 
Călinoiu în calitate de Director Tehnic şi „reţeaua autorizată AUTO ITALIA” participantă menţionată în 
Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Regulament. 

Campania promoţională se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament (denumit în continuare 
„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la prezenta promoție 
aceştia declară că au cunoștință despre Regulament şi îşi exprimă acordul pentru participare. Participanții 
se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin afişare pe toată perioada 
campaniei, pe site-ul Organizatorului www.fiatservice.ro şi la reparatorii participanţi la promoţie. 

 
Art.2. Beneficiari 

La această promoţie pot participa persoane fizice cu vârstă minimă de 18 ani şi persoane juridice 
române, proprietare ale unuia sau a mai multor autovehicule marca Fiat și/sau Fiat Professional. 

 
Persoanele juridice pot participa prin reprezentanţii legali sau convenţionali, care îşi vor dovedi 

calitatea în acest sens. 
 
Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoană juridică. Exemplu: 

Administratorul unic/Preşedintele Consiliului de Administraţie, Asociatul Unic, fondatorii persoanei 
juridice etc. 

 
Reprezentant convenţional: cel care poate reprezenta persoana juridică în baza unei 

procuri/delegaţii/împuterniciri date de către reprezentantul legal. 
 
La această promoţie pot participa şi persoane fizice române, având calitatea de utilizatori, în 

contracte de leasing pentru persoane fizice, al unuia sau mai multor autovehicule marca Fiat și/sau Fiat 
Professional. 
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Art.3. Procedura de participare şi derulare a promoţiei 
Promoţia se desfăşoară pe teritoriul României, în cadrul reţelei de Reparatori Autorizaţi Auto Italia 

participanţi la campanie, în perioada 15 iunie 2016, ora 9:00 – 15 septembrie 2016, ora 17:00. După data 
închiderii campaniei, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și nu își mai asumă nici o obligație 
în legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce la concluzia actualității sau continuării campaniei. 

 
 În cadrul acestei promoţii, clienţii îndeplinind  condiţiile menţionate la Art. 2, pot beneficia de 

următoarele: 
Art. 3.1 Preţuri fixe la pachetul de climatizare 
Prin pachet de climatizare se înțelege: înlocuirea filtrului de polen și igienizarea sistemului de 

climatizare. 
Pachetul conține: filtru polen de origine și manopera aferentă schimbului, spray dezinfectant și 

manoperă control curăţare sistem climatizare. 
În perioada promoției clienții, posesori sau utilizatori ai unuia dintre modelele din tabelul nr. 1, care 

optează pentru pachetul de climatizare vor beneficia de următoarele prețuri fixe. 
 
Tabel nr. 1: Oferta climatizare 
 

Model 
Preț client pachet 
climatizare (TVA 

inclus) 
Grande Punto 1.2,1.3 141 lei 
Punto Clasic 1.2 113 lei 
Doblo 1.3 122 lei 
Punto Clasic 1.3 126 lei 
Albea 1.4 119 lei 
Noul Doblo 1.3 129 lei 
Linea 1.4 138 lei 
Ducato Furgone 2.3 158 lei 
500 1.2 182 lei 
Bravo 1.4 160 lei 

 
 
 
Pentru modele care nu se regăsesc în tabelul nr. 1 sau pentru alte cazuri particulare, clientul va 

beneficia de reducerea locală fără ca această reducere să fie mai mică de 10% din preţurile de listă afişate  
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la reparatorul autorizat la care se va realiza intervenţia service pentru toate componentele pachetului de 
climatizare (piese și manoperă). 

 
Clienții ale căror modele nu se regăsesc în tabelul nr. 1, pot solicita deviz estimativ pe serie sașiu 

autovehicul fie pe http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/, fie direct la reparatorul la care se dorește 
intervenția. 

. 
I. Art. 3.2 Kit distribuție la preț fix și extinctor cadou 

 Prin kit de distribuție se înțelege toate părțile componente ale acestuia – piese de origine (curele, 
lanțuri, role întinzătoare, patine, etc) fără însă a se lua în calcul manopera. 

 
Pe perioada promoţiei, clienții posesori sau utilizatori ai unui autovehicul listat în tabelul nr. 2 vor 

beneficia la achiziționarea kitului de distribuție de prețurile listate mai jos. Prețurile vor rămâne fixe pe 
toată durata promoției la oricare dintre unitățile service autorizate participante la promoție. 

 În plus, la realizarea schimbului kitului de distribuție, clientul va primi cadou un extinctor auto de 
1000 ml. Extinctorul se va oferi clientului la predarea mașinii prin proces verbal de predare-primire semnat 
și ștampilat de reparatorul autorizat la care se realizează intervenția și/sau prin factură cu reducere de 
100%. 

 
Tabel nr 2: Ofertă distribuție 

Model 
 
 

Componență kit Preț client kit 
distribuție 

(TVA inclus) 
CADOU SPECIAL 

SECURITATE 

Ducato Furgone 2.3 
diesel 120CP 

2 role întinzătoare+curea 501 lei CADOU EXTINCTOR 
Linea 1.4 benzină 
77CP 

rolă întinzătoare+curea 253 lei CADOU EXTINCTOR 
Linea 1.6 diesel 
105CP 

2 role întinzătoare+curea 497 lei CADOU EXTINCTOR 
Bravo 1.6 diesel 
120CP 

2 role întinzătoare+curea 497 lei CADOU EXTINCTOR 
Doblo 1.3 diesel 1 Intinzator + 2 patine+ 1 

lant + 2 pinioane 431 lei CADOU EXTINCTOR 
Doblo Cargo 1.9 
diesel 

2 role întinzătoare+curea 407 lei CADOU EXTINCTOR 
Panda 1.2 benzină 
60CP 

rolă întinzătoare+curea 253 lei CADOU EXTINCTOR 

Panda 1.3 diesel 
lanț, întinzător lanț,  pinion 

arbore cotit, pinion ax came, 
patină fixă, patină mobilă, 

431 lei CADOU EXTINCTOR 
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simering arbore cotit și 
garnitură capac distribuție 

Punto 1.2 benzină rolă întinzătoare+curea 253 lei CADOU EXTINCTOR 
Grande Punto 1.2 
benzină 

rolă întinzătoare+curea 253 lei CADOU EXTINCTOR 
 

       Prețurile pot varia în funcție de model, versiune, anul de fabricație, motorizare și de puterea motorului. 
Pentru motorizările care nu se regăsesc în tabelul nr. 2 sau pentru cazuri particulare ale modelelor 
prezentante în tabelul nr. 2, oferta client se realizează pe serie sașiu autovehicul. În acest caz clientul va 
beneficia de oferta locală a reparatorului autorizat participant la promoţie la care se face intervenţia, fără 
însă ca avantajul clientului să fie mai mic de 10% din total valoare aferentă pieselor care intră în 
componenţa kitului.   

Reducerea se va aplica la preţul de listă al pieselor care intră în componenţa kitului de origine 
practicat de reparatorul autorizat la care clientul a ales să facă achiziţia şi/sau intervenţia service. 

 
Clienții ale căror modele nu se regăsesc în tabelul nr. 2, pot solicita deviz estimativ pe serie sașiu 

autovehicul fie pe http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/, fie direct la reparatorul la care se dorește 
intervenția. 

Reducerile acordate în cadrul promoţiei sunt cumulabile şi nu sunt condiţionate între ele, clientul 
putând beneficia independent de oricare dintre oferte. 

Art.4. Excluderi 
Reducerea de 10% acordată la kitul de distribuție pentru alte motorizări decât cele comunicate în 

pliant nu se aplică și pentru kitul aferent motorizării de 1.3 diesel. Acest kit se va comercializa la prețul de 
listă afișat la reparator. 

 
Autovehiculele care au alte motorizări decât cele listate în tabelul nr. 2 (1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.3 ) 

nu vor beneficia de extinctor cadou. 
Oferta curentă nu se cumulează cu reducerile oferite prin programul Fi4t Plus pentru aceleași piese.  
 
Prezenta promoţie nu se cumulează cu alte promoţii desfăşurate la nivel local pentru aceleași piese, 

rămânând la latitudinea clientului să opteze pentru oferta pe care o consideră mai avantajoasă. 
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Art.5. Beneficii suplimentare 
 La realizarea schimbului kitului de distribuție, clienţii posesori de card Fi4t Plus, beneficiază, pe 

lângă oferta curentă de reducere la manoperă de 20% din tariful orar al manoperei afişat la reparatorul la 
care se face intervenţia. Acest beneficiu este valabil doar la reparatorii înscrişi în programul Fi4t Plus 
listaţi pe site-ul http://fiatplus.fiatservice.ro/reparatori-autorizati/ și care participă la promoția curentă. 

 
Prezenta promoţie se cumulează cu alte promoţii desfăşurate la nivel local, altele decât cele care includ 

piesele din promoţia “Fiat Service: Vrei să pară sau să fie”. 
 
Art.6. Stoc 

 Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil la reparatorul autorizat, participant la promoţie, la care 
se face intervenţia.  

Art.7. Clauze speciale 
 Prezenta campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor. 
 
Prin participarea la promoţie, beneficiarii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor  

prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament oficial şi legislaţiei. 
 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înceta înainte de împlinirea termenului, de a suspenda, de a 

prelungi sau de a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public (postare pe site-urile companiei) 
orice modificare. 

 
Art. 8. Litigii şi legea aplicabilă 
 Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti române competente. 

Legea aplicabilă este legea română. 
 
Art. 9. Forţa majoră 
 Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui 
apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a îşi îndeplini obligaţiile asumate în Regulament. 
Apariţia unui astfel de eveniment va fi anunţat participanţilor prin afişare pe site-ul Organizatorului. 

 
Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă intervin schimbări de date sau dacă această 

promoţie va fi modificată sau anulată, din motive care nu le sunt imputabile.   
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Plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator de a 
solicita daune-interese. 

Acest Regulament oficial, precum şi orice altă informaţie legată de promoţie, pot fi obţinute, în 
mod gratuit, de către orice solicitant de la reparatorii participanţi la prezenta promoţie sau de pe 
www.fiatservice.ro. 
 

Reprezentant SC AutoItalia Impex SRL 
 
Adrian Calinoiu 

             Director Tehnic  
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ANEXA 1: LA REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI 
„ FiatService: Vrei să pară sau să fie?” 

derulată în perioada 15 iunie –15 septembrie 2016 
 
                    Următorii reparatori autorizaţi participă la promoţie: 

NR. 
CRT DENUMIRE LOCALITATE 

1.  AUTO ARESE ARAD 
2.  AUTO BARI SATU MARE 
3.  AUTO BITTI SUCEAVA 
4.  APAN CARS BRĂILA 
5.  AUTO IMPERIA BUCUREȘTI 
6.  AUTO CESENA CRAIOVA 
7.  AUTO ITALIA BUJORENI BUCUREȘTI 
8.  AUTO LEVANTO TIMIȘOARA 
9.  AUTO PADOVA IAȘI 
10.  AUTO PARMA GALAȚI 
11.  AUTO CREMONA BUZĂU 
12.  AUTO REGGIO EMILIA SIBIU 
13.  AUTO RIMINI SLOBOZIA 
14.  AUTO ROMA BRAȘOV 
15.  AUTO ITALIA COLENTINA BUCUREȘTI 
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NR. 
CRT DENUMIRE LOCALITATE 

16.  AUTO TREVISO TÂRGOVIȘTE 
17.  AUTO SIENA ORADEA 
18.  AUTO VENETIA CLUJ NAPOCA 
19.  DIP MOTORS BRAȘOV 
20.  DAB AUTO SERV BUCUREȘTI 
21.  AUTO PALERMO PITEȘTI 

 


