REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PIA-PORO
“Verificare de Primavara”

Sectiunea 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei
1.1 Organizatorul Campaniei „Verificare de Primavara” ( denumita in continuare „ Campania”) este
Porsche Inter Auto Romania SRL, cu sediul in Bd Pipera nr 2. Voluntari, Ilfov, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J23/2067/2007, cod unic de inregistrare 22188461, reprezentata legal de Alin Tapalaga
in calitate de Director General, in colaborare cu Porsche Romania SRL cu sediul în Bd. Pipera, Nr. 2, Oraș
Voluntari, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/196/2004, cod unic de înregistrare
RO9997007, tel. 021/203.39.79, fax. 021/409.04.58, reprezentată de dl. Brent Valmar si dl. Elmar Geisler,
in calitate de Administratori, denumite in continuare ”Organizatorul”.
1.2 Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenele si conditiile regulamentului
oficial prezentate mai jos ( denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament
Oficial in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul
despre aceste modificari, prin mijloacele de comunicare prevazute la art. 4 din prezentul Regulament
Oficial.
1.4 Nicio modificare nu produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul
modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru
luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt aduse la cunostinta
publicului prin mijloacele de comunicare prevazute la art. 4 din prezentul Regulament Oficial.

Sectiunea 2. Obiectul Campaniei. Locul desfasurarii.
2.1 Prin prezenta, cele doua entitati Porsche Inter Auto Romania si Porsche Romania sunt de acord sa se
efectueze campania sezoniera cu denumirea “Verificare de Primavara”. Clientii vor beneficia de o
verificare la un pret special (50% redus fata de pretul de baza, respectiv 99 lei tva inclus vs. 200 lei tva
inclus). Daca, in urma acestei verificari (checklist atasat,) va rezulta o recomandare de reparatie, clientii
vor beneficia de o reducere de 20% pentru piesele de schimb originale, daca se decid pe loc sa efectueze
reparatia sau nu mai tarziu de 2 saptamani de la data efectuarii verificarii.
2.2 Campania va fi activa in toate dealershipurile PIA din Bucuresti si Timisoara.
2.3 Autovehiculele vizate: Audi, VW, Skoda, Seat, VW LNF
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Sectiunea 3. Perioada de desfasurare a Campaniei
Perioada de desfasurare: 15.03.2021 – 30. 06.2021
Sectiunea 4. Informarea publicului
Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare in dealershipurile Porsche Inter Auto Romania si
pe site-urile www.pbn.ro, www.pbv1.ro, www.porschepipera.ro, www.porschetimisoara.ro, pe toata
durata de desfasurare. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor
prezentului Regulament.
Sectiunea 5. Dreptul si conditiile de participare:
Campania este destinata tuturor persoanelor fizice si juridice care trebuie sa indeplineasca, cumulativ,
urmatoarele conditii:
• Clientul primeste informatia din mediul de socializare;
• Completeaza datele personale, selecteaza dealershipul si transmite lead-ul;
• Dealershipul contacteaza clientul si stabileste data/ora programarii;
• Consilierul de programari preia pachetul din “Pachete proprii ale service-ului” cu denumirea
“VERIFICARE PRIMAVARA” cu pretul special de 99 lei tva insluc si 100 UT;
• Se efectueaza verificarea si, daca in urma acesteia reiese o extindere a reparatiei, clientul va putea
beneficia de o reducere de 20% pentru piesele de schimb originale, reducerea fiind direct pe
facture;
• Pentru acordarea sustinerii de 10% din pretul de lista al Porsche Romania din cei 20% acordati
clientului, se va selecta de catre dealer grupa de discount 230 din CROSS iar Porsche Romania va
oferi aceasta sustinere lunar pentru autovehiculele eligible (cu verificare efectuata si incadrate pe
grupa de discount 230) similar modului actual de acordare sustineri.
Sectiunea 6. Intreruperea campaniei promotionale
Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu
inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii web www.pbn.ro, www.pbv1.ro,
www.porschepipera.ro, www.porschetimisoara.ro, prin semnalizare in locatiile Porsche Inter Auto
Romania.
Sectiunea 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul campaniei prelucreaza date personale in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii
Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,“GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018
si conform notificarii afisate pe site la sectiunea: https://www.porscheinterauto.ro/protectia-datelor.
Sectiunea 8. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si clientii eligibili, pe de alta parte, se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente in circumscriptia carora se afla sediul Organizatorului.
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