
REGULAMENT CAMPANIE  

„Cadou 2L ULEI GRATIS”  

si Tarif Manopera PREFERENTIAL de 160 lei fara TVA. 

 
Articolul 1 - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei  

Campania este organizata de 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, Director General, denumita in continuare ”Organizator”.  

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in 
perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste 
modificari, prin mijloacele de comunicare prevazute la art 5 din prezentul Regulament. Regulamentul 
Campaniei este disponibil in locatiile Porsche Inter Auto Romania SRL: Porsche Pipera, Porsche Bucuresti 
Vest 1, Porsche Timisoara si pe site-urile www.porschepipera.ro, www.pbv1.ro si 
www.porschetimisoara.ro 

 

Articolul 2 – Durata Campaniei. Locul desfasurarii. 

Campania se desfasoara in perioada 16.03-30.04.2020 in punctele de lucru service Porsche Inter Auto 
Romania SRL: Porsche Pipera, Porsche Bucuresti Vest 1 si Porsche Timisoara.  

Articolul 3 Obiectul Campaniei 

Prin prezentul Regulament, in cazul clientilor care efectueaza revizia pentru schimbul de ulei motor intr-
unul din punctele de lucru service ale Organizatorului, in perioada Campaniei, Societatea Porsche Inter 
Auto Romania SRL isi asuma abligatia de a acorda gratuit contravaloarea a 2 litri de ulei din cantitatea de 
ulei achizitionata, respectiv clientul beneficiaza de o reducere a pretului de achizitie al uleiului 
reprezentand contravaloarea a 2 litri de ulei precum si de un tarif de manopera preferential in valoare de 
160 lei ( fara TVA), sub rezerva indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative: 

a) Revizia de schimb ulei se realizeaza intr-unul din punctele de lucru ale Organizatorului: 

i)  Porsche Pipera, Adresa: Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1 X, Judetul Ilfov,  

ii) Porsche Vest 1, Adresa: Chiajna, Soseaua de Centura nr. 41, Judetul Ilfov, 

 iii) Porsche Timisoara, Adresa: Ghiroda, Calea Lugajului nr. 136, Judetul Timis,  

http://www.porschepipera.ro/
http://www.pbv1.ro/
http://www.porschetimisoara.ro/


b) Campania se aplica exclusiv pentru revizia de ulei si pentru manopera pentru autovehiculele model 
Volkswagen, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Skoda, Audi si Seat fabricate in anul 2015 sau mai 
vechi. 

c)  Campania se aplica exclusiv in situatia in care uleiul necesar schimbului de ulei in cadrul reviziei  
efectuate intr-un punct de lucru al Organizatorului este achizitionat din respectivul punct de lucru; 

 d) Uleiul de schimb disponibil in cadrul Campaniei este marca Castrol EDGE Professional si prezinta 
urmatoarele caracteristici 

-   LongLife III 5W-30, norma 504 00/507 00 - OE 5W-30, norma 502 00/505 01   

 Articolul 4 – Dreptul si conditiile de participare  

Categorii de clienti eligibili: 

De aceasta Campanie beneficiaza orice persoana juridica si persoana fizica care efectueaza schimbul de 
ulei in cadrul unei revizii efectuate intr-un punct de lucru al Organizatorului (mentionate la art 3 de mai 
sus), in perioada Campaniei,   pentru un autovehicul marca Volkswagen , Volkswagen  Autovehicule 
Comerciale, Skoda, Audi si Seat, fabricat in anul 2015 sau mai vechi.  

Articolul 5 - Mecanismul Campaniei  

- Clientul eligibil se prezinta cu autovehiculul intr-unul din punctele de lucru ale Organizatorului si 
solicita efectuarea unei revizii; 

- In situatia in care se constata necesitatea schimbului de ulei si clientul este acord cu efectuarea 
interventiei, clientul beneficiaza de o reducere egala cu contravaloarea a 2 litri de ulei din 
cantitatea achizitionata.  

Aceasta campanie nu se cumuleaza cu alte oferte si este valabila pentru orice model Volkswagen, 
Volkswagen Autovehicule Comerciale, Skoda, Audi si Seat fabricat in anul 2015 sau mai vechi. 

Articolul 6 - Informarea publicului  

Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare in locatiile Porsche Inter Auto Romania  SRL, 
respectiv Porsche Pipera, Porsche Bucuresti Vest 1, Porsche Timisoara si pe site-urile 
www.porschepipera.ro, www.pbv1.ro si www.porschetimisoara.ro pe toata durata de desfasurare. 
Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Articolul 7 - 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 www.porschepipera.ro, www.pbv1.ro si 
www.porschetimisoara.ro si prin semnalizare in locatiile Porsche Inter Auto Romania SRL: Porsche Pipera, 
Porsche Bucuresti Vest 1 si Porsche Timisoara. 

 

http://www.porschepipera.ro/
http://www.pbv1.ro/
http://www.porschetimisoara.ro/


Articolul 8. 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. 

Articolul 9. 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. 

Organizator 

PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL 

Alin Tapalaga – Director General 

Ingrid Ghita – Director Financiar  

https://www.porscheinterauto.ro/protectia-datelor

