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REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI 
 „Frânare – Piese de origine pentru un plus de siguranță” 

desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă 
în perioada 5 august – 30 septembrie 2021 

 

 
Art.1. Organizator 

i) Organizatorul promoţiei „Frânare – Piese de origine pentru un plus de siguranță” 
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. 

 
ii) 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. 
 

iii) Regulamentul este întocmit și va fi disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate 
conform legislației aplicabile în Romania, prin afişare pe toată perioada campaniei, pe 
site-urile Organizatorului www.fiat.com.ro, www.jeep.ro, www.alfaromeo.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, Alfa Romeo sau 
Jeep. 

 
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. 

 

http://www.fiatservice.ro/
http://www.jeep.ro/
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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 al mai multor autovehicule marca Fiat 
și/sau Jeep și/sau Alfa Romeo. 

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, conform Anexei la prezentul, în perioada 5 august ora 9:00 – 30 
septembrie 2021, ora 17:00 și pe magazinul online moparstore.ro. 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 Reducere de până la 15% la plăcuțe frână de origine. 

In perioada promoției clienții pot beneficia de prețurile din tabelul nr. 1 la achiziționarea 
respectivelor plăcuțe de frână 

Prețurile din tabel sunt exprimate în lei și conțin TVA.  

 

 Oferta nu este universal valabilă pentru modelele menționate. In functie de particularitățile 
autovehicului, codurile de piese și implicit și prețurile finale de client pot varia. Variatia de preț 
poate fi o consecință a versiunii modelului, nivelului de echipare, anulului de fabricație, 
motorizării și capacității motorului, diamentrului jantei,  indicilor de sarcina. Identificarea pieselor 
de origine aferente sistemului de frânare pentru modelului clientului intră în sarcina reparatorului 
autorizat la care se face intervenția urmând ca apoi să fie comunicată oferta personalizată 
modelului. 

 

Pentru orice alt model, altul decât cele afișate în tabelul nr. 1, clientul va beneficia de 
reducerea locală acordată de reparatorul autorizat ales de către client pentru achiziția plăcuțelor 
de frână. 
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Tabel nr. 1 

 

 

Reducerea acordată de către reparator poate varia de la reparator la reparator de la brand 
la brand și de la model la model fără însă ca această reducere să fie mai mică de 10% din prețul 
de listă, inclusiv TVA,afișat de reparatorul autorizat. 

Excepție de la oferta curentă o fac următoarele coduri de plăcuțe frână pentru care 
reducerea promoțională este de 5% de la prețul de listă cu Tva inclus practicat de reparatorul 
autorizat la care se face intervenția: 

• 77367091 set plăcuțe frână față cu senzor  

• 77367090 set plăcuțe frână față  

• 77365796 set plăcuțe frână față 

 

Brand Auto Model Motorizare Descriere

Pret 

client 

lista (cu 

TVA 

inclus)

Pret 

client 

promo 

(cu TVA 

inclus)

Reducere 

client

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.0 Turbo 280CP benzină set plăcuțe frână față 647 583 -10%

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.0 Turbo 280CP benzină set plăcuțe frână spate 386 328 -15%

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.2 JTDM 180CP diesel set plăcuțe frână față 702 596 -15%

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.2 JTDM 180CP diesel set plăcuțe frână spate 386 328 -15%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.0 Turbo 200CP benzină set plăcuțe frână față 647 583 -10%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.0 Turbo 200CP benzină set plăcuțe frână spate 386 328 -15%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.2 JTDM 180CP diesel set plăcuțe frână față 647 583 -10%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.2 JTDM 180CP diesel set plăcuțe frână spate 479 408 -15%

Fiat 500 MY 2018 Lounge 0.9 TwinAir  85CP benzină set plăcuțe frână față 318 286 -10%

Fiat 500 (2015-….) Lounge 1.2 benzina set plăcuțe frână față 318 286 -10%

Fiat 500X (2015-2018) POPSTAR 1.6-110CV set plăcuțe frână față 462 416 -10%

Fiat 500X (2015-2018) POPSTAR 1.6-110CV set plăcuțe frână spate 395 356 -10%

Fiat Tipo (2015-...) 1.6 120 CP diesel set plăcuțe frână față 422 359 -15%

Fiat Tipo (2015-...) 1.6 120 CP diesel set plăcuțe frână spate 418 355 -15%

Fiat Tipo (2015-...) POP 1.4 95 CP benzină set plăcuțe frână față 349 314 -10%

Fiat Tipo (2015-...) POP 1.4 95 CP benzină set plăcuțe frână spate 309 278 -10%

Fiat Tipo (2015-...) TIPO 1.4 95CV BZ CM E6 GS EUROPE benzina set plăcuțe frână față 349 314 -10%

Fiat ProfessionalDucato (2014 -…) Furgone 17 Q. 2.3 120 CP diesel set plăcuțe frână spate 434 369 -15%

Jeep Compass MY 2019 1.4  MultiAir Turbo 140 CP benzină cu Start&Stop set plăcuțe frână față 446 402 -10%

Jeep Compass MY 2019 1.4  MultiAir Turbo 140 CP benzină cu Start&Stop set plăcuțe frână spate 534 481 -10%

Jeep Compass LHD >2018 2.0L I4 Turbo Diesel cu Start&Stop set plăcuțe frână față 446 402 -10%

Jeep Compass LHD >2018 2.0L I4 Turbo Diesel cu Start&Stop set plăcuțe frână spate 534 481 -10%

Jeep Grand Cherokee 3.0 Turbo diesel cu Start&Stop set plăcuțe frână față 546 491 -10%

Jeep Grand Cherokee 3.0 Turbo diesel cu Start&Stop set plăcuțe frână spate 495 445 -10%

Jeep Renegade (2014 - 2018 ) 1.4 MultiAir benzină set plăcuțe frână față 360 324 -10%

Jeep Renegade (2014 - 2018 ) 1.4 MultiAir benzină set plăcuțe frână spate 395 356 -10%

Jeep Wrangler JK 2018 2.8 Turbo Diesel set plăcuțe frână față 505 455 -10%

Jeep Wrangler JK 2018 2.8 Turbo Diesel set plăcuțe frână spate 556 500 -10%
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Clientul poate solicita deviz pentru modelul deținut fie direct la reparatorul autorizat la care 
dorește să se realizeze intervenția, fie online utilizând formularul de pe linkul următor 
http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/. 

 

Art. 3.2 Reducere de până la 15%, de la prețul de listă, inclusiv TVA la discuri frână de 
origine. 

In perioada promoției clienții pot beneficia de prețurile din tabelul nr. 2 la achiziționarea 
respectivelor discurilor de frână 

Prețurile din tabel sunt exprimate în lei și conțin TVA.  

Tabel nr. 2 

 

 

 Oferta nu este universal valabilă pentru modelele menționate. In functie de particularitățile 
autovehicului, codurile de piese și implicit și prețurile finale de client pot varia. Variatia de preț 
poate fi o consecință a versiunii modelului, nivelului de echipare, anulului de fabricație, 
motorizării și capacității motorului, diamentrului jantei,  indicilor de sarcina. Identificarea pieselor 
de origine aferente sistemului de frânare pentru modelului clientului intră în sarcina reparatorului 
autorizat la care se face intervenția urmând ca apoi să fie comunicată oferta personalizată 
modelului. 

Brand Auto Model Motorizare Descriere

Pret 

client 

lista (cu 

TVA 

inclus)

Pret 

client 

promo 

(cu TVA 

inclus)

Reducere 

client

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.0 Turbo 280CP benzină disc frână față 536 456 -15%

Alfa Romeo Giulia (2016-....) 2.0 Turbo 280CP benzină disc frână spate 610 519 -15%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.0 Turbo 200CP benzină disc frână față 536 456 -15%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.0 Turbo 200CP benzină disc frână spate 610 519 -15%

Alfa Romeo Stelvio  (2017-....) 2.2 JTDM 180CP diesel disc frână față 536 456 -15%

Fiat 500 MY 2018 Lounge 0.9 TwinAir  85CP benzină disc frână față 317 270 -15%

Fiat 500 (2015-….) Lounge 1.2 benzina disc frână față 317 270 -15%

Fiat 500X (2015-2018) POPSTAR 1.6-110CV disc frână față 639 544 -15%

Fiat 500X (2015-2018) POPSTAR 1.6-110CV disc frână spate 361 325 -10%

Fiat Tipo (2015-...) POP 1.4 95 CP benzină disc frână față 472 401 -15%

Fiat Tipo (2015-...) TIPO 1.4 95CV BZ CM E6 GS EUROPE benzina disc frână față 472 401 -15%

Fiat ProfessionalDoblo (2015-…) Cargo 1.6 Multijet 105 CP Euro 6 diesel disc frână față 432 389 -10%

Fiat ProfessionalDucato (2014 -…) Furgone 17 Q. 2.3 120 CP diesel disc frână față 509 458 -10%

Fiat ProfessionalDucato (2014 -…) Furgone 17 Q. 2.3 120 CP diesel disc frână spate 16" 512 461 -10%

Jeep Compass MY 2019 1.4  MultiAir Turbo 140 CP benzină cu Start&Stop disc frână față 595 536 -10%

Jeep Compass MY 2019 1.4  MultiAir Turbo 140 CP benzină cu Start&Stop disc frână spate 597 507 -15%

Jeep Compass LHD >2018 2.0L I4 Turbo Diesel cu Start&Stop disc frână față 595 536 -10%

Jeep Compass LHD >2018 2.0L I4 Turbo Diesel cu Start&Stop disc frână spate 597 507 -15%

Jeep Grand Cherokee 3.0 Turbo diesel cu Start&Stop disc frână față 1095 986 -10%

Jeep Grand Cherokee 3.0 Turbo diesel cu Start&Stop disc frână spate 992 893 -10%

Jeep Renegade (2014 - 2018 ) 1.4 MultiAir benzină disc frână față 567 510 -10%

Jeep Renegade (2014 - 2018 ) 1.4 MultiAir benzină disc frână spate 394 335 -15%

Jeep Wrangler JK 2018 2.8  Turbo Diesel disc frână față 732 659 -10%

http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/
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Pentru orice alt model, altul decât cele afișate în tabelul nr. 2, clientul va beneficia de 
reducerea locală acordată de reparatorul autorizat ales de către client pentru achiziția discurilor de 
frână. 

Reducerea acordată de către reparator poate varia de la reparator la reparator de la brand 
la brand și de la model la model fără însă ca această reducere să fie mai mică de 5% din prețul de 
listă afișat de reparatorul autorizat. 

 

Art. 3.3 Reducere de 5%, de la prețul de listă, inclusiv TVA, la saboți de frână 

Reducerea de 5% se aplică la preţul de listă, TVA inclus, afişat la reparatorul autorizat 
participant la promoţie la care se face intervenţia service. 

 

Art. 3.4 Reducere preţ pentru piesele mecanice de origine facturate în urma programării 
online 

 
Reducerea de 5% se aplică la preţul de listă cu TVA inclus, afişat la reparatorul autorizat 

participant la promoţie la care se face intervenţia service dacă programarea service a fost făcută 
online pe site-urile dedicate brandului auto deținut după cum urmează: 

 
o Programare online autoturisme marca Fiat  https://www.fiat.com.ro/programare-service-1/ 
o Programare online autoturisme marca Jeep https://www.jeep.ro/service-si-

accesorii/programare-service-online/ 
o Programare online autoturisme marca Alfa Romeo 

https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/programare-service-alfa-romeo/ 
o Programare online autoturisme marca Fiat Professional 

https://www.fiatprofessional.ro/service/programare-service/ 
 
Acordarea reducerii de 5% pentru piesele mecanice de origine facturate în urma intervenției 

service programată online nu este condiţionată de schimbul sau de achiziţionarea setului de 
plăcuțe sau discuri de frână. 

Pentru a beneficia de reducerea de 5% clientul trebuie să îndeplinească cumulat 
următoarele condiții: 

• Să facă o programare service online  

• Intervenția service să aibă loc în intervalul 5 august -30 septembrie 2021, utilizând 
piese de origine achiziționate de la reparatorul local.la care are loc intervenția  

• Reducerea se acordă doar pentru piesele de origine pentru marcile Fiat, Jeep, Alfa 
Romeo si Fiat Professional achiziționate de la reparatorul service autorizat la care 
se realizează intervenția. 

• Piesele de origine achiziționate să nu facă obiectul altei promoții 
 
 

https://www.fiat.com.ro/programare-service-1/
https://www.jeep.ro/service-si-accesorii/programare-service-online/
https://www.jeep.ro/service-si-accesorii/programare-service-online/
https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/programare-service-alfa-romeo/
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Art. 3.4  Avantaj posesor card Fi4t Plus 

Posesorii de card Fi4t Plus pot beneficia de ofertele de preț din prezenta promoție fără însă 

ca acestea să se cumuleze cu discountul de 10% oferit pentru achiziționarea aceleași piese de 

origine prin caracteristicile de card. 

Posesorii de card Fi4t Plus beneficiază de reducerea de 20% la manoperă aferentă 

schimbului de plăcuțe și discuri de frână de orgine. Reducerea se acordă din tariful de manoperă 

afișat la reparatorul autorizat ales de client pentru realizarea intervenției. 

Art.4. Excluderi 
 
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. 

 
Ofertele din prezenta promoție nu sunt cumulabile cu beneficiile acordate persoanelor 

juridice care au încheiat cu Auto Italia un contract de service la nivel național. 
În cazul în care piesele de origine fac obiectul altei promoții locale sau naționale, rămâne la 

latitudinea clientului să aleagă alternativa cea mai convenabilă pentru acesta. 

Reducerile de preţ pentru piesele de origine oferite prin programul Fi4t Plus, nu se 
cumulează cu reducerile oferite pentru aceleaşi piese în promoţia curentă, rămânând la latitudinea 
clientului să aleagă oferta pe care o consideră mai avantajoasă. 

Nu se acordă reducerea de 5% la programarea online pentru bateriile de origine și pentru 
codurile următoare: 5801407375 set ambreiaj, 71769758 set ambreiaj, 55251546 rulment 
presiune, 77367412 filtru combustibil. 

Piesele de origine, aflate în promoţia curentă, nu pot beneficia în acelaşi timp de reducerea 
de 10% acordată prin cardul Fi4t Plus şi de reducerea curentă, rămânând la latitudinea clientului 
să opteze pentru promoţia pe care o consideră mai avantajoasă. 

 
 Prezenta promoţie se cumulează cu alte promoţii desfăşurate la nivel local dacă piesele 

sau serviciile oferite clientului sunt diferite. 
 

Art.5. Stoc 

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

Oferta se aplică și pentru plăcuțele și discurile de frână de origine care nu se află pe stocul 
reparatorului autorizat la momentul intrării în service dar care au fost comandate de dealer către  
Auto Italia pentru autovehiculul clientului, dacă comanda pieselor de origine a fost facută în timpul 
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promoției iar codul plăcuțelor și/sau discurilor de origine figurează în ordinul de reparație deschis 
la reparator în perioada promoțională. 

Art.6. 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 fără obiecții prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament oficial şi legislaţiei. 
 
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica, 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-ul companiei) orice modificare. 

Prin participarea la Promotie, persoana participantă își exprimă acordul pentru colectarea, 
prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate către Organizator. Tuturor participanţilor la 
această promoţie le sunt garantate în integralitatea drepturile în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Prin completarea datelor din formularul de solicitare deviz estimativ de pe 
http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/ și a formularelor de programare online 
https://www.fiat.com.ro/programare-service-1/, https://www.jeep.ro/service-si-
accesorii/programare-service-online/, https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/programare-
service-alfa-romeo/, participanţii îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, ca 
orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate să intre în bazele de date 
Auto Italia cu scopul de a fi utilizate pentru a răspunde solicitărilor acestora.  

 
Categoriile de date cu caracter personal procesate în timpul promoției sunt: 

• nume și prenume 

• telefon mobil si/sau fix 

• e-mail  
 
Datele cu caracter personal colectate vor putea fi folosite în scopul desfășurării prezentei 

campanii promoționale și a procedurilor implicite (contactarea participantului, informare etc.).  
Datele colectate vor fi securizate de către Organizator, în conformitate cu dispozițiile legale 

incidente.  
Participanții sunt exclusiv răspunzatori pentru corectitudinea și exactitatea datelor furnizate. 
Totodată, participanții își pot exprima acordul sau dezacordul pentru prelucrarea şi utilizarea 

datelor în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, altele decât cele 
solicitate prin prezentul formular, marketing, publicitate şi marketing direct. 
 

În baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa Bucureşti, sector 6, Bd. 
Timişoara, nr. 102, participanţii îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: de acces, o 
dată pe an, la procesul de prelucrare a datelor personale; de intervenţie asupra datelor transmise; 
de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la prelucrarea 

http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/
https://www.fiat.com.ro/programare-service-1/
https://www.jeep.ro/service-si-accesorii/programare-service-online/
https://www.jeep.ro/service-si-accesorii/programare-service-online/
https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/programare-service-alfa-romeo/
https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/programare-service-alfa-romeo/
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datelor şi de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct. În 
cazul în care la data prezentei promoții clientul nu își exprimă în mod expres acordul pentru 
primirea de comunicări ulterioare și nici nu a facut-o la o dată anterioară promoției, informațiile cu 
caracter personal vor fi stocate în baza de date Auto Italia și a reparatorului autorizat la care clientul 
a solicitat intervenția pe o perioada de 1 an de la data solicitării acestuia. 

 
Art. 7. 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. 8. 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.   

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.jeep.ro, www.fiat.com.ro, www.alfaromeo.ro. 
 

Reprezentant SC AutoItalia Impex SRL 

 
Adrian Calinoiu 
 

           Director Tehnic 

 

http://www.jeep.ro/
http://www.fiat.com.ro/
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Anexa 1 la regulamentul promoției   
„Frânare – Piese de origine pentru un plus de siguranță” 

desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă 
în perioada 5 august – 30 septembrie 2021 

 

Următorii reparatori autorizaţi (dealeri) participă la promoţie.  
Verificarea autorizării pe brand a reparatorului ales de către client pentru intervenția service 

intră în sarcina acestuia.  
Verificarea autorizației de dealer se poate face de către client pe:  
• • https://www.jeep.ro/service-si-accesorii/localizeaza-service/ pentru reparatorii autorizați Jeep  

• • https://www.fiat.com.ro/localizeaza-service/ pentru reparatorii autorizați Fiat  

• • https://www.alfaromeo.ro/alfa-romeo-service/localizeaza-service/ pentru reparatorii autorizați 
Alfa Romeo  
• https://www.fiatprofessional.ro/localizeaza-service-fiat/ pentru reparatorii autorizați Fiat 
Professional 

 

Nr. 
Crt 

Dealer Localitate 

1 Auto Arese Arad 

2 Auto San Remo Bacău 

3 Auto Bari Baia Mare 

4 Auto San Marino Bistrița 

5 DIP Motors Brașov 

6 Auto Roma Brașov  

7 Apan Cars Brăila 

8 Auto Italia Colentina București 

9 Auto Italia Vest București 

10 Auto Imperia București 

11 Auto Perugia București 

12 DAB Auto Serv București 

13 Mit Motors București 

14 Auto Venetia Cluj  

15 Auto Como Constanța 

16 Auto Cesena Craiova 

17 Auto Bergamo Deva 

18 Auto Tivoli Focșani 

19 Auto Padova Iași 

20 Auto Torino Odorheiu Secuiesc 

21 Auto Siena Oradea 

22 Auto Palermo Pitești 

https://www.fiatprofessional.ro/localizeaza-service-fiat/
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Nr. 
Crt 

Dealer Localitate 

23 Auto Milano Piatra Neamț 

24 Auto Calabria Râmnicu Vâlcea 

25 Auto Reggio Emilia Sibiu 

26 Auto Treviso Târgoviște 

27 Auto Levanto Timișoara 

28 Cronos Serv Băicoi 

 
 


