
REGULAMENT PROGRAM CARD DE FIDELITATE AUTO-OVAROM

Prin programul de fidelitate, SC AUTO-OVAROM SRL ofera clientilor oportunitatea de a beneficia de un discount
de 10% la cumpararea anumitor produse/servicii, in urmatoarele conditii:

- Plata se face pe loc
- Produsele/serviciile achizitionate nu fac parte din promotiile sau ofertele curente.

Cardul de fidelitate se emite nominal atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.

OBTINEREA CARDULUI

Clientii care fac cumparaturi online din pagina blackweek.autoovarom.ro vor primi si un card de fidelitate. La
emiterea facturii fiscale se va completa implicit si un card de fidelitate pentru persoana fizica/juridica care a
achizitionat produsele. O persoana fizica/juridica poate fi titularul unui singur card de fidelitate.

SPECIFICATII GENERALE

Titularul cardului isi da cordul expres si neconditionat pentru ca datele sale personale sa fie utilizate de Auto-
Ovarom in vederea inregistarii acestora intr-o baza de date si prelucrarii in scopul acordarii de beneficii sau
pentru a primi materiale informative de la Auto-Ovarom.

Auto-Ovarom isi  rezerva  dreptul  de  a  dezactiva  orice  card  care  a  fost  utilizat  fara  respectarea  prezentului
regulament. Nu este permisa utilizarea cardurilor deteriorate (care nu permit scanarea), acestea vor fi inlocuite,
la cererea titularului, prin emiterea unui card nou. In cazul pierderii sau furtului cardului de fidelitate, titularul
are obligatia de a instiinta emitentul, in cel mai scurt timp posibil, prin email la adresa office@autoovarom.ro
sau  la  numarul  de  telefon  0256226173  sau  direct  personalului  Auto-Ovarom.  In  lipsa  instiintarii,  titularul
cardului isi asuma orice utilizare ilegala a cardului.

Auto-Ovarom isi rezerva dreptul de a modifica, in orice moment, prezentul regulament. Programul va putea fi
intrerupt sau incetat in orice moment printr-o decizie Auto-Ovarom, dar nu inainte de a publica un anunt pe
www.autoovarom.ro.

Regulamentul  este  disponibil,  in  mod gratuit,  oricarui  solicitant,  in  cadrul  magazinelor  Auto-Ovarom si  pe
pagina blackweek.autoovarom.ro. De asemenea, persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare de la
personalul de vanzari Auto-Ovarom. Modul in care se organizeaza si se desfasoara acest program reprezinta
dreptul exclusiv al Auto-Ovarom.

Conducerea Auto-Ovarom,

mailto:office@autoovarom.ro
http://www.autoovarom.ro/
http://www.autoovarom.ro/

