REGULAMENT CAMPANIE DE VANZARE
Organizatorul Campaniei
Organizatorul loterei publicitare este SC ATP MOTORS RO SRL cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 65,
RO 22315700, J24/1554/2007, numita mai departe “Organizator”.
Denumire, durata, locul desfasurarii
Campania de vanzare “Gaseste masina ta noua” se va desfasura in perioada 29.01.2019- 01.03.2019 in
localitatea Sannicoara, Calea Clujului nr. 4B, judetul Cluj - la adresa Centrului de Vanzare ATP Motors,
Mercedes-Benz Certified.
Dreptul la participare, conditiile si modul de participare
Orice persoana interesata sa achizitioneze un autoturism Mercedes-Benz are acces la vizualizarea ofertei
auto expusa la adresa mai sus-mentionata.
Consultantul de vanzare ATP Motors va parcurge interviul specific procesului de vanzare cu potentialul
client, va obtine datele sale de contact in conformitate cu obligatiile legale de utilizare a acestora si va
inainta acestuia oferta de vanzare detaliata care va include si auto nou la pretul de auto rulat.
Consultatul de vanzare va invita potentialul client la identificarea masinii noi in parcul cu auto rulate, fara ca
acesta din urma sa aiba acces la citirea kilometrajului in bordul masinii. Gasirea masinii noi il califica pe client
la a accesa masina la pretul special garantat de Organizator in campanie. Incasarea unui avans ferm de
rezervare de minim 5% din valoarea acesteia este obligatoriu pentru ca Organizatorul sa considere incheiata
campania imediat. In caz contrar, campania continua pana la incasarea unui avans ferm de rezervare, dar nu
mai tarziu de data de 01.03.2019.
Clientul are posibilitatea de a accesa un program de finantare; in acest caz, intrucat procesul de vanzare se
extinde ca durata, masina va trebui rezervata cu un avans ferm care nu poate fi mai mic decat avansul
necesar in programul de finantare. Plata avansului presupune retragerea masinii din campanie, aceasta fiind
considerata incheiata.
In situatia ca masina se vinde la pretul de auto in interiorul perioadei campaniei, ca urmare a neidentificarii
sale conform Ofertei “Gaseste masina ta noua”, Organizatorul se obliga sa o inlocuiasca cu un alt autoturism
astfel incat prezenta Campanie de vanzare sa poata continua pana la data de 01.03.2019.
Inceperea campaniei
Campania este declarata deschisa incepand cu data de 29.01.2019, ora 18:30, o data cu Evenimentul oficial
de deschidere a Showroom-ului ATP Motors, Mercedes-Benz Certified.
Confidenţialitatea datelor
In urma incheierii contractului de vanzare-cumparare si urmare evenimentului livrarii masinii noi, clientul va
fi de acord cu publicarea rezultatului campaniei in retelele de socializare. Utilizarea fotografiilor personale se
va face doar cu acordul exclusiv al clientului.
Intreruperea Campaniei
Loteria publicitara va putea fi întrerupta la data incasarii unui avans ferm de rezervare sau doar in caz de
forta majora.
Prezentul regulament al Campaniei de vanzare este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la sediul
firmei organizatoare precum şi on-line la adresa autorulatefin.ro.
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