REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Campanie Iarna - Tiriac Automobile”

1 - DESCRIEREA CAMPANIEI :
Campania este organizata de Societatea TIRIAC AUTO S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social
in Bucuresti, Bd. Expoziţiei 2, Cladirea C9, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/745/2012, Cod Unic de Inregistrare11331727, IBAN RO50BRDE450SV26969914500 deschis la
Banca BRD Groupe Societe Generale S.A., reprezentata prin Daniel Antor in calitate de Administrator,
(demunita in continuare „Tiriac Auto”)
La aceasta Campanie pot participa persoane fizice majore (cu varsta de 18 ani, implinita la data inceperii
campaniei), de cetatenie romana, cu domiciliul stabil sau rezidenta in Romania, precum si orice persoana
juridica de drept privat (denumite in continuare „Participant”).
Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta
Campanie trebuie sa acceseze site-ul Tiriac Auto si sa rezerve unul dintre autovehiculele rulate
comercializate de Tiriac Auto, incluse in Campanie.
Participand la Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu prezentul Regulament si cu faptul ca deciziile
Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.
2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, fiind promovata pe site-ul Tiriac Auto www.tiriacauto.ro,
in
sectiunea
Auto-Rulate,
accesibil
prin
intermediul
urmatorului
link:
https://www.tiriacauto.ro/ro/oferte/auto-rulate/marca/model.
Campania se desfasoara in perioada 01.12.2017 – 31.12.2017.
3 - INFORMATII PRIVIND BENEFICIILE IMPLICATE IN CAMPANIE
Produsele implicate in Campanie: autovehiculele rulate semnalizate prin marcaje speciale pe pagina
dedicata campaniei si pentru care sunt oferite unul sau mai multe din urmatoarele beneficii:
3.1. Livrarea la domiciliu a autovehiculelor achizitionate prin prezenta Campanie . Tiriac Auto se
angajeaza sa livreze autovehiculele la domiciliul clientului, intr-un perimetru de maximum 50 km de la o
Sediile Tiriac Auto din Brasov, Bacau, Oradea, Pitesti, Constanta, si de la Sediul Tiriac Auto Bucuresti
oriunde pe raza municipiului Bucuresti si Ilfov, in limita a 100 km. Tiriac Auto va livra autovehiculele pe
toata raza Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov fara limita de km.
Sediile Tiriac Auto participante la Campanie sunt:
- Bucuresti, Bld. Expozitiei, nr. 2, sector 1
- Brasov, Calea Bucuresti, nr. 241, jud. Brasov
- Constanta, Sos. Mangaliei 211, jud. Constanta
- Com. Nicolae Balcescu, DN 2, Km 279, jud. Bacau
- Oradea, Calea Clujului, nr. 279-281, jud. Bihor
- Com. Albota, str. Albota, nr. 2, jud. Arges
Data de livrare a autovehiculelor va fi stabilita de parti, de comun acord, si va fi mentionata in cuprinsul
contractului de vanzare-cumparare. Data de livrare va fi in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la
momentul confirmarii platii integrale in contul Tiriac Auto.
Autovehiculele care vor beneficia de acest serviciu vor fi semnalizate printr-un marcaj special pe site.
3.2. Inlocuire autovehicul. In cazul in care, din diverse motive, autovehiculul nu corespunde preferintei
clientului, Tiriac Auto se angajeaza sa il inlocuiasca cu un alt autovehicul, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
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1. Autovehiculul poate fi inlocuit cu un alt autovehicul, de aceeasi valoare sau de valoare mai mare.
2. Cererea de inlocuire sa fie transmisa la Sediul Tiriac Auto de unde a fost livrat autovehiculul in termen
de cel mult 48h de la data semnarii procesului verbal de predare-primire autovehicul.
3. Autovehiculul a carui inlocuire se solicita nu trebuie sa depaseasca limita de 100 km efectuati de la
momentul predarii acestuia catre cumparator.
4. Autovehiculele ce fac obiectul Campaniei vor putea fi inlocuite numai in urma efectuarii unei verificari
service. Orice deteriorari/daune aparute in perioada in care autovehiculul s-a aflat in posesia
cumparatorului si care se vor constata a fi produse din vina cumparatorului vor fi suportate de acesta.
Autovehiculele care vor beneficia de acest serviciu vor fi semnalizate printr-un marcaj special pe site.
3.3. Autovehicule cu pret special. In intervalul 01.12.2017 – 31.12.2017 Tiriac Auto va oferi reduceri de
pret la o selectie de autovehicule din stocul propriu. Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
Autovehiculele care vor beneficia de pret special vor fi semnalizate printr-un marcaj special pe site.
3.4. Pachet de iarna: Tiriac Auto va oferi, la o selectie de autovehicule, un pachet de iarna constand in:
a) 2 seturi a cate 4 anvelope, din care un set de anvelope de vara si un set de anvelope de iarna;
b) verificare de iarna a masinii ce include: montare anvelope de iarna, verificare si, daca este cazul,
completare cu antigel, alimentarea rezervorului de spalare parbriz cu lichid parbriz de iarna.
Autovehiculele care vor beneficia de acest pachet vor fi semnalizate printr-un marcaj special pe site.

4 - MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI “Campanie Iarna – Tiriac Automobile”
Toate produsele implicate in Campanie vor fi semnalizate pe site-ul Tiriac Auto prin marcaje speciale.
Produsele care fac obiectul prezentei promotii sunt autovehicule rulate, cu datele si specificatiile tehnice
mentionate pe site-ul campaniei. Prin participarea la prezenta campanie, orice persoana interesata a luat la
cunostinta faptul ca oricare dintre autovehiculele care fac obiectul promotiei nu pot face obiectul unor
modificari, completari sau eliminari ale caracteristicilor si specificatiilor, fiind comercializate ca atare de
Tiriac Auto.
Produsele care fac obiectul campaniei vor putea fi rezervate pe site-ul Tiriac Auto, www.tiriacauto.ro,
sectiunea
Auto
Rulate,
accesibil
prin
intermediul
urmatorului
link:
https://www.tiriacauto.ro/ro/oferte/auto-rulate/marca/model, in intervalul 01.12.2017 – 31.12.2017. Din
momentul in care un autovehiculul este rezervat, nu se va mai permite nicio rezervare ulterioara a aceluiasi
autovehicul.
Rezervarea autovehiculului prin intermediul paginii www.tiriacauto.ro, in intervalul 01.12.2017 –
31.12.2017, nu are valoarea unui antecontract sau contract de vanzare-cumparare autovehicul.
Rezervarea este valabila 3 zile lucratoare, termen in care Participantul care a rezervat un autovehicul va fi
contactat de reprezentantii Tiriac Auto, pentru a se prezenta, in intervalul orar 09.00 – 18.30 (de luni pana
vineri) si 09.00-13.30 (sambata) la oricare dintre Sediile Tiriac Auto mentionate in prezentul Regulament,
pentru:
1. Semnarea contractului de vanzare-cumparare autovehicul rezervat;
2. Achitarea avansului pentru autovehiculul rezervat. Avansul este in valoare de 15% din pretul
autovehiculului afisat pe durata campaniei.
Plata integrala a autovehiculului, se va face in termen de maxim 5 zile de la data rezervarii, in caz contrar,
participantul nemaiputand beneficia de oferta pentru autovehiculul rezervat.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
Regulamentul promotiei poate fi consultat pe site-ul www.tiriacauto.ro, la urmatorul link:
https://www.tiriacauto.ro/ro/regulamente-promotii
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5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica
procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor
inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze
aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia
Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau
desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica
sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza pentru oricare dintre motivele mentionate
anterior, se va face un anunt oficial pe site-ul Organizatorului.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea/functionarea necorespunzatoare
retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de internet cu privire la orice comunicare prevazuta
in prezentul Regulament. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate
informatii false sau eronate. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea
campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori,
proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de
orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente, rezultate ca urmare a participarii dvs. la
acesta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta
Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.
7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula,
celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia
romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente
de la sediul Organizatorului.
8 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator,
inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina
imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total
sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata
sau intarziata conform legii.
9 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie inceteaza la expirarea duratei prevazuta in prezentul Regulament, precum si in cazul
aparitiei unui eveniment de forta majora.
10 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Societatii Tiriac Auto S.R.L.,
sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: furnizare bunuri si
servicii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum
informarea persoanelor incluse in baza de date a Societatii Tiriac Auto S.R.L. prin diverse mijloace de
comunicare (posta,
3

e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in
viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau
obiecte promotionale si/sau mostre. Societatea Tiriac Auto S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu
caracter personal nr. 5674 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea
677/2001").
Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale
Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa
pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform
legislatiei in vigoare.
Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in
special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la
cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu
sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari,
cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor
a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz,
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii
catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),
daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de
interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa
Bucuresti, sector 1, Bdul Expozitiei nr. 2, cladirea C9, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea
produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor
referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in
conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea
Organizatorului.
In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea
Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei
aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform
celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu
vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

TIRIAC AUTO S.R.L.
prin Administrator
Daniel-Marin Antor
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