REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Ramai fidel planurilor tale, oriunde si oricand cu Piaggio Porter NP6.”
1 octombrie – 31 decembrie 2021
1.1. Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este
AVIA MOTORS SRL cu sediul in Bucuresti, Sos. Dobroesti nr. 7, Bl. 4, et. 10, ap. 29, camera 13-16, Sector
2 inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/10185/1994, Tel. 0212094000 inregistrata ca operator
in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3989
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare
"Regulamentul") fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi afisate pe site si la punctul
de lucru AVIA MOTORS din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 39 (fost 11), judetul Ilfov, cu cel putin 24 de ore
inaintea intrarii in vigoare.
SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE
2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de
mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:
a) „Participantii” – clientii persoane fizice sau juridice care au vazut campania in online sau pe materialele
cu oferta in curs.
b) „Campania”– reprezinta acest program care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.
c) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele
aditionale ulterioare care fac parte din acesta.
d) „AVIA MOTORS”/ „Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform sectiunii 1.1. de
mai sus si avand atributii stabilite prin prezentul Regulament.
SECTIUNEA 3. Durata si aria de desfasurare a Campaniei
3.1. Campania se desfasoara in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2021, discount-ul de 500 euro (TVA
inclus) fiind valabil pana la data de 31 decembrie 2021.
3.2. Campania se va desfasura in punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat in Regulament.
SECTIUNEA 4. Participantii si conditiile de participare la Campanie
4.1. Pentru a participa la Campanie, Participantii primesc un discount in valoare de 500 de euro (TVA
inclus) pentru achizitionarea unui autovehicul PIAGGIO NP6 de la punctul de lucru AVIA MOTORS situat in
Bd. Biruintei nr. 39 (fost 11), Pantelimon, judetul Ilfov in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2021.
4.2. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin
participarea la Promotie, Participantii accepta intrarea in baza de date a Organizatorului.
4.3. Promotia se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai inainte de a anunta
in mod public aceste modificari, prin afisarea acestora la punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat in
regulament, cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
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SECTIUNEA 5. Participarea la Promotie si Mecanismul Campaniei Promotionale
5.1. Pot participa la Campanie in calitate de Participanti, toti cei care au vazut promotia in mediul online
sau pe materialele pregatite pentru aceasta campanie.
5.2 Participantii Campaniei vor benefica de un discount in valoare de 500 de euro (TVA inclus) pentru
achizitionarea unui autovehicul PIAGGIO NP6 de la punctul de lucru AVIA MOTORS situat in Bd. Biruintei
nr. 39 (fost 11), Pantelimon, judetul in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2021.
Discount-ul va putea fi folosit prin scanarea codului QR si inregistrarea datelor sau prin apel direct la
numarul de telefon 0749 028 077.
Se poate folosi un singur discount pentru fiecare autovehicul achizitionat.
Valoarea voucherului nu se cumuleaza cu alte campanii active.
5.3. Detaliile referitoare la aducerea la indeplinire a mecanismului Promotiei si modul de participare vor
fi disponibile la punctul de lucru AVIA MOTORS mentionat mai sus.
SECTIUNEA 6: Protectia datelor personale
6.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la
aceasta Promotie in conformitate cu Regulamentul 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de
operator inregistrat in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sub nr. 3989.
6.2. Prin inscrierea la aceasta Promotie Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament.
6.3. Organizatorul se obliga sa asigure procesarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii.
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate numai in conditiile prevazute de Regulamentul
679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date.
6.4. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor
consumatori care au furnizat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.5. Astfel, acordul exprimat in conformitate cu dispozitiile legale presupune ca datele personale ale
Participantilor sa intre ulterior in baza de date a Organizatorului si ca acestia sa primeasca materiale
informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS) din partea Organizatorului.
Pentru orice sugestii sau reclamatii legate de prezenta promotie va puteti adresa departamentului de
marketing la adresa e-mail: marketing@aviamotors.ro si la numarul de telefon mentionat la articolul 1.1

ORGANIZATOR,
AVIA MOTORS SRL
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