
 
 
 

REGULAMENT  

PROMOŢIE ANVELOPE IARNĂ 
 
Promoţia se desfasoara incepand cu data de 01.10.2016 pana la 28.02.2017, in limita stocului disponibil. 
Promotia este valabila pentru toate anvelopele cu profile de iarna si mixte, comercializate de Auto-Ovarom, indiferent de 
dimensiune, indice de sarcină şi viteză, din categoriile de anvelope: autoturisme, camionete şi 4x4 (cu exceptia 
anvelopelor DOT). 
La achizitionarea anvelopelor de iarna / mixte se acorda un discount de 25%, indiferent de cantitate. 
  
Serviciile de montaj si echilibrat nu sunt gratuite, se vor factura in functie de dimensiune si tipul de janta. La aceste 
servicii se acorda toate beneficiile pe care le are clientul (card de fidelitate, contract, termen de plata). 
 
Se mai acorda urmatoarele beneficii pentru toti clientii acestei promotii: 
-Plata in maxim 6 rate pentru posesorii de carduri Avantaj (Credit  Europe Bank) 
-Garantie extinsa la 3 ani pentru anvelopele achiziţionate. 
-Emiterea Cardului de fidelitate -10% reducere pentru viitoarele cumparaturi. 
 
SUPLIMENTAR, pentru clientii care achizitioneaza pe 1 comanda 4 anvelope de iarna sau mixte, indiferent de marca, 
dimensiune, indice de sarcina si viteza (nu include DOT-uri) se acorda urmatoarele facilitati gratuit: 
-Hotel anvelope pentru un sezon pentru anvelopele inlocuite cu cele achizitionate din promotia prezenta.  
-Notificari prin email / sms la expirarea ITP/RCA/revizii periodice, cu conditia ca, initial, aceste informatii sa fie 
furnizate corect si complet de catre client la achizitionarea anvelopelor. 
-1 Verificare de sezon in service-ul Auto-Ovarom, cu programare 
-1 tractare gratuita pe raza orasului Timisoara la service-ul Auto-Ovarom. 
 
Toate gratuitatile acordate la achizitionarea a 4 anvelope sunt valabile in perioada promotiei de anvelope de iarna 
(octombrie 2016 – februarie 2017). 
Oferta este valabila pentru toti clientii care efectueaza plata pe loc (numerar, card, etc). Niciun discount nu este 
cumulativ. 
In cazul in care partenerii au deja stabilite conditii contractuale cu Auto-Ovarom, acestia pot opta fie pentru conditiile 
promotiei, fie pentru conditiile contractuale. 
In cazul partenerilor posesori de carduri Lyoness care doresc sa foloseasca acest card, se va diminua procentul de discount 
din promotie cu 5% si se va inregistra in aplicatia Lyoness. 
 
 
OFERTĂ ANVELOPE DOT 
 
Definitie anvelopa DOT = toate anvelopele care au anul de fabricatie mai mic de 2013. 
Politica de vanzare: aceste produse au deja setate preturi de vanzare finale, la care nu se mai acorda niciun discount. La 
vanzarea acestor produse, in functie de valoarea finala a documentului de vanzare, se acorda: 
 

• 1 bon de combustibil de 50 lei pentru valori  cuprinse intre 200 lei  si 400 lei (TVA inclus) 
• 2 bonuri de combustibil de 50 lei pentru valori  cuprinse intre 401 lei  si 800 lei (TVA inclus) 
• 3 bonuri de combustibil de 50 lei pentru valori  cuprinse intre 801 lei  si 1200 lei (TVA inclus) 
• 4 bonuri de combustibil de 50 lei pentru valori  mai mari de 1200 lei (TVA inclus). 
 

Bonurile de combustibil sunt valabile in benzinariile OMV / Petrom. 
Oferta este valabila pentru toti clientii care efectueaza plata pe loc (numerar, card, etc) si nu se cumuleaza cu alte 
discounturi (contracte de client, Lyoness, etc.). Documentele de vanzare nu se cumuleaza. 
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