Programul RABLA in reteaua nationala Ford Tiriac Auto 2018

Valorifica-ti RABLA prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national disponibil in reteaua nationala
Ford Tiriac Auto. Iti oferim in plus si avantajele programului #faragriji, care vine cu discounturi atat la masina,
cat si in service.
Informare despre programul Rabla*
Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national este conform cu prevedeile stabilite in Ordinul
Ministerului Mediului nr. 661/2017. Mai jos, regasiti punctele de interes:
Persoane Fizice
Pentru a beneficia, ca persoana fizica, de prima de casare trebuie sa ai domiciliul sau resedinta in Romania, sa
nu ai datorii la bugetul local, sa te inscrii la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou,
obtinand nota de inscriere, sa casezi un autovehicul uzat si sa prezinti producatorului validat dovada distrugerii
si radierii masinii vechi, sa achizitionezi noul autohevicul de la un producator validat care a eliberat nota de
incriere.
Proprietarul persoana fizica poate ceda, in favoarea unei alte persoane fizice, dreptul de a beneficia de prima
de casare la achizitionarea unui autovehicul nou, in conditiile prevazute de lege. Valoarea primei de casare este
de 6.500 RON si se acorda la cumpararea unui autovehicul nou al carui sistem de propulsie genereaza
maximum 130g CO2/km.
La prima de casare se poate adauga un ecobonus suplimentar de 1.000 Lei, daca achizitionezi o masina care
genereaza o cantitate de emisii de maximum 98g CO2/km in regim de functionare mixt (pentru anul 2018). Un
alt ecobonus in valoare de 1.700 Lei se acorda in cazul in care achizitionezi un autovehicul nou, echipat cu
sistem de propulsie hibrid.
Persoane juridice
Conform legii, beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana juridica, de drept public ori de drept privat,
proprietarul entitate juridica fara personalitate juridica sau proprietarul organizatie profesionala care este
organizata si isi desfasoara activitatea in una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul
profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a obtinut din partea Autoritatii aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehiculul nou în termen de 60 zile de la
afișarea aprobarii pe pagina de internet a Autoritatii, dar nu mai tarziu de data prevazuta la art. 15 alin. (2),
respectiv 15 decembrie a fiecarui an aferent desfasurarii programului, cu exceptia anului 2019, cand data-limita
de inscriere la unul din producatorii validati este 20 noiembrie, obtinand nota de inscriere;
c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;
d) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;
e) a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;
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f) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
*Nota de inscriere este valabila 120 de zile de la data emiterii, cu exceptia anului 2019, cand valabilitatea
acesteia nu poate depasi 25 noiembrie. Prin autovehicul uzat se intelege - orice autoturism, microbuz,
autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara, inmatriculat/inmatriculata in Romania, care
contine cumulativ componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si
echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au
fost prevazute din fabricatie) si care are in cursul anului inscrierii in program o vechime mai mare sau egala cu 8
ani de la anul fabricatiei. Daca anul inmatricularii inscris in cartea de identitate este anterior anului fabricatiei, se
considera an de fabricatie anul inmatricularii. Sursa: Monitorul Oficial , Partea I, nr. 222, emis luni 12.03.2018.
*Tiriac Auto isi rezerva dreptul de a inceta sau modifica promotiile fara vreo notificare prealabila.
*Potrivit Ordinului nr. 661/2017, decontarea primelor de casare se face prin virament in contul de trezorerie al
producatorului validat, in baza cererii de decontare al carei formular este prevazut in anexa nr. 5. Decontarea se
efectueaza in ordinea depunerii de catre producatorii validati a cererilor de decontare, in masura in care acestea
sunt complete si corect intocmite, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor
lunare pe categorii de proiecte si programe finantate de catre Autoritate.
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