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

desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă 
în perioada 15 Octombrie – 30 Noiembrie 2021 

 

 
Art.1. Organizator 

i) Organizatorul promoţiei „Kit distribuție – 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.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, Fiat 
Professional, Alfa Romeo. 

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/
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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 Fiat Professional 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 15 octombrie ora 9:00 – 
30 noiembrie 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 20% la kiturile de distribuție  

 

In perioada promoției clienții pot beneficia de prețurile din tabelul nr. 1 la achiziționarea 
respectivelor kituri de distribuție cu sau fără pompă de apă inclusă. 

Prețurile din tabel sunt exprimate în lei și conțin TVA.  

Tabel nr. 1 

 

Denumire produs 
Avantaj 
client 

Pret client 
lista cu 
TVA 

Pret 
client 
promo  
cu TVA 

Giulietta kit distributie cu pompa apa 1.4 benzina 15% 514 437 

Giulietta kit distributie 1.4 benzina 10% 276 248 

Giulietta kit distributie 1.6 diesel 15% 530 450 

Giulietta kit distributie cu pompa apa 1.6 diesel 15% 893 758 
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Denumire produs 
Avantaj 
client 

Pret client 
lista cu 
TVA 

Pret 
client 
promo  
cu TVA 

Giulietta kit distributie 2.0 diesel 10% 575 517 

Giulietta kit distributie cu pompa apa  2.0 diesel 20% 919 734 

Stelvio kit distributie 2.2 diesel 20% 1001 801 

Giulia kit distributie 2.2 diesel 20% 1001 801 

Stelvio kit distributie cu pompa apa 2.2 diesel 20% 1162 930 

Giulia kit distributie 2.2 diesel 20% 1162 930 

500 kit distributie 1.3 JTD  10% 712 640 

500 set distributie 1.2 benzina 15% 290 247 

 

500 distributie cu pompa apa 1.2 benzina 20% 663 530  

500 kit distributie cu pompa apa 1.4 benzina 15% 514 437  

500L kit distributie cu pompa apa 1.4 benzina 15% 514 437  

Tipo kit distributie cu pompa apa 1.4 benzina 15% 514 437  
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Denumire produs 
Avantaj 
client 

Pret client 
lista cu 
TVA 

Pret 
client 
promo  
cu TVA 

500 kit distributie 1.4 benzina 10% 276 248  

500L kit distributie 1.4 benzina 10% 276 248  

Tipo kit distributie 1.4 benzina 10% 276 248  

500L kit distributie 1.6 diesel 15% 530 450  

500L kit distributie cu pompa apa 1.6 diesel 15% 893 758  

500X kit distributie 2.0 diesel 10% 575 517  

Ducato kit distributie cu pompa apa 2.3 diesel - FARA 
DUCATO EURO6d (>2018) 

5% 1259 1196  

Ducato kit distributie 2.3 diesel 5% 744 706  

 

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 kituri de 
distribuție cu pompă de apă inclusă. 

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, inclusiv TVA,afișat de reparatorul autorizat pentru kiturile de distribuție cu pompă de apă 
inclusă și de 10% pentru kiturile de distribuție fără pomă de apă inclusă. 

Clientul proprietar de Fiat 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/. 

 

http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/
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Art. 3.2 Reducere de până la 15%, de la prețul de listă, inclusiv TVA la kiturile de transmisie 
In perioada promoției clienții pot beneficia de prețurile din tabelul nr. 2 la achiziționarea 
respectivelor kituri de transmisie. 

Prețurile din tabel sunt exprimate în lei și conțin TVA.  

Tabel nr. 2 

Denumire produs 
Avantaj 
client 

Pret client 
lista cu 

TVA 

Pret 
client 
promo  
cu TVA 

Ducato kit transmisie 2.3 diesel fara Euro 6 -10% 554 499  

 

 

Ducato kit transmisie 2.3 diesel cu Euro 6 -10% 697 628 

 

 

 

 

Doblo  kit transmisie 2.0 diesel (pentru modelele 
dotate cu climatizare) 

-10% 570 513 

 

 

 

 

500 kit transmisie 1.3 diesel  (pentru modelele dotate 
cu climatizare) 

-10% 361 325 

 

 

 

500 kit transmisie 1.3 diesel -10% 271 244 
 

 

Tipo kit transmisie 1.6 diesel -10% 475 428 

 

 

 

Stelvio kit transmisie 2.2 diesel -10% 486 437 

 

 

 

500X kit transmisie 1.4 benzina -15% 305 260 
 

 



 

6 

 

Denumire produs 
Avantaj 
client 

Pret client 
lista cu 

TVA 

Pret 
client 
promo  
cu TVA 

Tipo kit transmisie 1.4 benzina -15% 300 255 
 

 

Giulia kit transmisie 2.0 benzina -15% 395 336 
 

 

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 kiturilor de 
transmisie. 

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 afișat de reparatorul autorizat. 

 

Art. 3.3 Reducere de 5%, de la prețul de listă, inclusiv TVA, la pompele de apă 

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  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 kit distribuție sau de kit transmisie. 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. 
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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. 

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 piesele de origine care fac obiectul acestei promotii dar care nu se 
află pe stocul reparatorului autorizat la momentul intrării în service dacă acestea au fost comandate 
de dealer către  Auto Italia pentru autovehiculul clientului în timpul promoției iar codul pieselor 
respective 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/ 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.).  

http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/
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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 
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.fiat.com.ro, www.alfaromeo.ro. 

 
 

http://www.fiat.com.ro/
http://www.alfaromeo.ro/
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Reprezentant SC AutoItalia Impex SRL 

 
Adrian Calinoiu 
 

           Director Tehnic 
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Anexa 1 la regulamentul promoției   
„Kit distribuție– Piese de origine pentru un plus de siguranță” 

desfăşurată în reţeaua autorizată Auto Italia participantă 
în perioada 15 octombrie – 30 noiembrie 2021 

 

Următorii reparatori autorizaţi  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.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 

23 Auto Milano Piatra Neamț 

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

Dealer Localitate 

24 Auto Calabria Râmnicu Vâlcea 

25 Auto Reggio Emilia Sibiu 

26 Auto Treviso Târgoviște 

27 Auto Levanto Timișoara 

28 Cronos Serv Băicoi 

 
 


