
 
 

Programul Ford Ecobonus 2020 
 

Imaginea este cu titlu de prezentare si nu creeaza obligatii contractuale. Aceasta campanie 
este supusa unor termeni si conditii, iar pretul include TVA. Foarte important inainte de a 
decide achizitia:  

1) Pretul modelului este obtinut dupa cumularea:  

i) contravalorii suportului acordat de Ford Romania;  

ii) contravalorii suportului acordat de dealerii participanti in campanie;  

2) Campania este adresata persoanelor fizice;  

3) este valabila in limita stocului disponibil la dealerii participanti la program, cu valabilitate 
pana la 30.06.2020;  

4) Conditii obligatorii in aplicarea acestui program:  

- Pentru a beneficia de suportul acestei campanii, clientul trebuie sa prezinte dovada 
casarii unui autovehicul uzat  

- Autovehicul uzat - 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. 

 - Clientul trebuie sa prezinte Certificatul de distrugere al autovehicului uzat in original. 
Programul Rabla dezvoltat de Ford este o campanie de promovare a vanzarilor organizata 
independent de importatorul Ford Romania SA pana la 30.06.2020, in limita stocului 
disponibil la dealerii Ford. 

 



 
 *** Programul Rabla dezvoltat de Ford este un program distinct si nu contravine 
dispozitiilor Programului de Stimulare a Innoirii Parcului Auto National 2017-2019 
dezvoltat de Autoritatea Fondului pentru Mediu si alte institutii relevante din Romania.  

Programul va fi o alternativa la programul guvernamental Rabla si va anticipa vanzarile de 
Rabla in Q1, in aceleasi conditii ca si pana in prezent.  

Oferta nu include contravaloarea altor echipamente, accesorii sau dotari optionale 
suplimentare celor deja mentionate, este supusa unor termene, respectiv conditii si este 
valabila in limita stocului de vehicule disponibil la dealerii participanti in program. Avand in 
vedere implementarea graduala, incepand cu 1 septembrie 2017, a noii Proceduri de 
Testare a Vehiculelor Usoare Armonizata la nivel Mondial (WLTP), care inlocuieste treptat 
Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), valorile de emisii si consum sunt prezentate in 
valori intermediare folosind procedura Co2mpass (CO2MPAS/BT – back translated) 
conform legislatiei europene in vigoare. Consumul NEDC (CO2MPAS/BT – back translated) 
este de 7 l /100 km, nivelul de emisii CO2(g/km): 160, valori masurate in conformitate cu 
dispozitiile legale in vigoare.  

Pentru informatii de ordin legal suplimentare va rugam consultati www.rarom.ro, 
sectiunea dedicata acestei teme si autoritatile/legislatia fiscale relevante pentru 
determinarea cuantumului eventualelor taxe/impozite care se calculeaza pe baza valorilor 
indicate mai sus. Detalii si explicatii suplimentare despre campanie - la showroomurile 
Ford Tiriac Auto. Oferta in limita stocului disponibil, valabila pana la 30.06.2020. 


