
 

 

 
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
„În septembrie, la Autoglobus Service câștigi timp și cadouri!” 

 

Perioada campaniei: 16 septembrie 2019 - 30 septembrie 2019 
 

 

ARTICOLUL 1. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOȚIEI 

1.1.  Organizatorul Campaniei promoționale „În septembrie, la Autoglobus Service câștigi timp și 
cadouri!” este compania SC Autoglobus SRL, cu sediul în Timișoara, Calea Șagului 201, 300517, jud. 
Timiș. Promoția se desfășoară in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru 
toți participanții. Promoția se derulează la nivel local, in perioada 16 septembrie 2019 – 30 septembrie 
2019. 
1.2.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, prevederi obligatorii 
pentru toți Participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul 
desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul in mod oficial, în aceeași manieră în care a 
fost făcută și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore 
înaintea intrării in vigoare. 
 
 
ARTICOLUL 2. PERIOADA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
2.1.  Campania promoțională se va derula începând cu data de 16 septembrie 2019, ora 08:00 si se va 
încheia la data de 30 septembrie 2019, ora 18.00, la Autoglobus Service, Timișoara, Calea Șagului 201. 
 

ARTICOLUL 3. DREPTUL ȘI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
3.1.  Campania este dedicată persoanelor fizice si juridice din Romania, indiferent de marca sau 
modelul vehiculului deținut / utilizat. 
3.2. Pentru a fi eligibili pentru a primi cadoul menționat la Art. 4 clienții trebui să îndeplinească în mod 
cumulativ următoarele condiții: 

- să efectueze lucrări de service - revizii, reparații mecanice sau electrice, diagnoză, etc – în service-
ul Autoglobus în perioada menționată la Art. 2; 

- lucrările să includă obligatoriu și schimb de roți / anvelope; 
- valoarea totală facturată a acestor lucrări să fie mai mare de 800 lei cu TVA. 

3.3. Nu pot participa la aceasta campanie angajații companiei organizatoare, ai companiilor 
colaboratoare la aceasta promoție, precum si membrii familiilor acestora (constând din copii, părinți, 
soț/soție). 
3.4. Participarea la această campanie presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul ca, în baza 
acordului lor scris, persoana lor, numele, localitatea în care domiciliază și imaginea lor pot fi făcute 
publice și folosite în materiale foto, audio și video de către Organizator fără nici un fel de plată 
aferentă. 
 



 

 

 

ARTICOLUL 4.  CADOURILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
4.1. În cadrul acestei campanii se acordă drept cadou, fiecărui client care îndeplinește condițiile de 
participare menționat la Art. 3, un pachet format din 3 soluții degivrante marca Sonax, în valoare de 40 
lei cu TVA. 
4.2. Pachetul este compus din: 1 buc soluție degivrare yale 50ml, 1 buc spray degivrare parbriz 500ml, 1 
buc lichid concentrat de spălat parbrizul pentru iarnă 250 ml. 
4.3. Cadoul va fi înmânat clienților eligibili pe loc, la finalizarea lucrărilor și închiderea comenzii de lucru 
aferente. 
 
 
ARTICOLUL 5. RESPONSABILITATE 
Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și 
condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând 
răspunderea personală și exclusivă a participanților. 
 
 
ARTICOLUL 6. LITIGII 
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe 
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente. 
 
 
ARTICOLUL  7.  ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI  PROMOȚIONALE 
Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a 
organizatorului, ce va fi adusă la cunoștință potențialilor participanți cu cel puțin o zi înainte de 
producere. 
 
 
ARTICOLUL  8.  REGULAMENTUL  CAMPANIEI  PROMOȚIONALE 
Regulamentul campaniei promoționale este disponibil în mod gratuit la recepția Service Autoglobus 
sau pe site-ul autoglobus.ro 
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