
 
 

 

 

 
REGULAMENT  

PROMOŢIE ANVELOPE VARĂ 

 
Promotia este valabila pentru toate anvelopele cu profile de vara si mixt, comercializate de Auto-Ovarom, indiferent de 
dimensiune, indice de sarcină şi viteză, din categoriile de anvelope: autoturisme, camionete şi 4x4. 
 
Promoţia se desfasoara incepand cu data de 01.03.2015 pana la 31.08.2015, in limita stocului disponibil. 
 
Varianta 1:  
La achizitionarea anvelopelor din clasa buget (marcile: Tigar, Sava, Debica, Toyo, Barum, Viking, General Tire, Nexen, 
Kormoran)“3+1 gratis” se acorda un discount de 25%  
 
Varianta 2:  
La achizitionarea anvelopelor din clasa medie (marcile: BFGoodrich, Kleber, Fulda, Firestone, Semperit, Nokian, Kumho, 
Falken) se acorda un discount de 15% indiferent de cantitatea achizitionata; 
 
Varianta 3:  
La achizitionarea anvelopelor din clasa premium (marcile: Michelin, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Bridgestone, 
Continental) se acorda un discount de 10% indiferent de cantitatea achizitionata; 
 
Varianta 4:  
La achizitionarea oricarui tip de anvelope (vara, iarna si mixt) cu DOT-uri mai vechi de 2012, se acorda discount-urile:  

 60% daca DOT≤2008;  

 50% daca DOT=2009;  

 40% daca DOT=2010;  

 35% daca DOT=2011. 
indiferent de cantitatea achizitionata. 
 
Se mai acorda urmatoarele beneficii: 
 
-Montajul şi echilibrarea se efectuează gratuit, cu programare: 

-  în service-ul nostru din Timişoara, str. Miresei nr.12A 
-  în Reşiţa, prin SC UNICONSTRUCT 2000 SRL, str. A. I. Cuza, nr.1 
- în Arad, prin SC BEST TYRES SRL, Calea Radnei, nr. 179 

 
-Plata in maxim 6 rate pentru posesorii de carduri Avantaj (Credit  Europe Bank) 
-Garantie extinsa la 3 ani pentru anvelopele achiziţionate. 
-Hotel anvelope pentru un sezon pentru anvelopele inlocuite cu cele achizitionate din promotia prezenta.  
-Emiterea Cardului de fidelitate -10% reducere pentru viitoarele cumparaturi efectuate cu plata pe loc.  
 
Pentru partenerii care achizitioneaza anvelope la promotie si au deja carduri de fidelitate Auto-Ovarom, validate in 
sistem, vor primi gratuit valve, in cantitate egala cu anvelopele achizitionate. 
 
Oferta este valabila pentru toti clientii care efectueaza plata pe loc (numerar, card, etc). Nici o oferta nu este 
cumulativa. 
 

 
Conducerea Auto-Ovarom, 


