REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ‘AUTOAVANTAJ’
1. Organizator
Campania intitulată “AutoAvantaj” (denumită în continuare Campania) este organizată și desfășurată de S.C. Ande
Motors S.R.L. (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, cu sediul în Com. Lețcani, nr.
1115, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J22/1654/2009, CIF RO 26087338. Campania se va derula în
concordanță cu termenii și condițiile redate în prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare
“Regulament”).
2. Prezentarea Campaniei
Clientul care achiziționează o mașină rulata din parcul AutoViva și în termen de 12 luni calendaristice de la data
achiziției aduce un client nou, care achiziționează și el o masină AutoViva, beneficiază automat de 50% reducere la
revizia mașinii achiziționate de la AutoViva, cu condiția ca aceasta să fie efectuată doar în service-ul Organizatorului,
pe bază de programare prealabilă și în termen de maximum 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de
achiziție.
3. Durata Campaniei
Campania are durată nelimitată. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei și va face
public acest lucru.
4. Condițiile și termenii Campaniei
La prezenta Campanie are drept de participare orice persoană fizică, juridică sau PFA, indiferent de naționalitate, loc de
înregistrare, sau locație a sediului social.
Prin participarea la această Campanie prevederile prezentului Regulament se consideră acceptate și consimțite liber și
integral.
Dreptul de participare aparține oricărei persoane fizice, juridice sau PFA care îndeplinește condițiile impuse de prezentul
Regulament.
Pentru a beneficia de AutoAvantaj, participanții trebuie să îndeplinească, simultan, urmatoarele condiții:
 să semneze un contract de achiziționeze a unei mașini din parcul AutoViva și să achite integral valoarea mașinii
dacă achiziția se realizează cu bani cash sau să achite minim o rată la achiziția prin finanțare;
 să recomande parcul AutoViva, in termen de 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de achiziție,
unei alte persoane care, până la încheierea celor 12 luni calendaristice, să achiziționeze, la rândul ei, o o mașină
AutoViva (să semneze un contract de achiziție și să achite integral sau minim 1 rată din valoarea autoturismului)
 persoana căreia i se recomanda parcul AutoViva trebuie sa declare verbal, expres, in momentul semnării
contractului de achiziție, faptul că a venit la recomandare și să specifice Numele, Prenumele și Numărul de
Telefon al celui care a facut recomandarea pentru verificare și validare
 pentru a beneficia de reducerea de 50% la revizia mașinii achiziționate de la AutoViva clienentul care
recomanda un nou client trebuie să-și facă, în prealabil, o programare și să se prezinte la service-ul
Organizatorului în decurs de maxim 12 luni calendaristice de la data semnării contractului de achiziție. În cazul
în care programarea la service s-a realizat in termenul celor 12 luni, însă prezentarea efectivă s-a realizat după
încheierea celor 12 luni, clientul nu mai beneficiaza de AutoAvantaj.
5. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești
romane competente.
6. Clauze finale
Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale, conform celor
prezentate în Regulament, însă nu își asumă raspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților,
care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare și/sau ale condițiilor/termenilor prezentului Regulament. Prin
participarea la această Campanie, clienții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor
și conditiillor prezentului Regulament.
Regulamentul de desfasurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant (și/sau participant) la sediul
Organizatorului și pe website-ul Organizatorului: http://www.autoviva.ro/Clienti/ .
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