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Termeni si conditii campanie “Aftersales 4PLUS Caroserie” 
 

I. Organizator 
 
 

Organizatorul campaniei publicitare este Primus Auto SRL  societate romana, cu sediul in Bucuresti, Sos. 
Bucuresti–Ploiesti 165-169, S1, Cod Postal 013686, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul 
Comertului sub numarul J40/21935/2005, cod unic de inregistrare fiscala RO18256010, reprezentata 
prin dna Lavinia Spandonide, în calitate de Presedinte. 
 
 

II. Perioada si locul de desfasurare a campaniei: 
Campania este organizata si se va desfasura în cadrul service-ului autorizat Volvo, Primus Auto S.R.L, în 
perioada 01.01.2022 -31.03.2022. 

 
 

III. Drept de participare 
 
 

Campania „Aftersales 4PLUS Caroserie” este accesibila tuturor persoanelor fizice din Romania ce detin un 
automobil Volvo cu o vechime mai mare de 4 ani (calculti de la data de debut a garantiei contractuale) si 
care se prezinta in cadrul dealerului Primus Auto pentru a efectua o reparatie de caroserie.  
Campania nu se aplică firmelor de leasing operațional și nici persoanelor angajate în cadrul dealerului 
Primus Auro S.R.L. 

 
 

IV. Descriere campanie 
 
 

Clientii inscrisi pe site-ul https://primusauto.volvocarsdealer.ro/  in campania „Aftersales 4PLUS Caroserie” 
organizata in perioada 01.01.2022 -31.03.2022, vor benficia de: 

- Un bonus de 5% din valoarea pieselor înlocuite in cadrul reparatiei de caroserie, sub forma unui de 
voucher, ce poate fi utilizat timp de un an de zile pentru lucrări de mentenanță sau alte reparații 
de mecanică, in cadrul dealerului autorizat Volvo Primus Auto.  

- 20% din valoarea reparatiei in cadrul dealerului autorizat Volvo Primus Auto, reducere aplicabila 
doar clientilor care nu beneficiaza de reparatie prin asigurare auto daune (Casco sau RCA)  
 

V. Taxe si impozite 
 
 

Organizatorul raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de 
discounturile oferite prin intermediul voucherelor. 

 
 

VI. Modalitatea de Desfasurare 
 
 

Clientii inscrisi in campania „Aftersales 4PLUS Caroserie”, conditiile mentionate in sectiunea IV descrisa mai 
sus,  vor primi pe email un ID code pentru confirmare inscriere in campanie. 
Ulterior efectuarii reparatiei de caroserie si emiterii facturii finale, clientul va primi un e-mail in care se va 
specifica valoarea si perioada de valabilitate  a voucher-ului si un link de activare a voucher-ului (valabilitate 
voucher 1 an de la emitere). 
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Fiecare voucher este valabil pentru reparatii de mecanica doar pentru acelasi VIN si Utilizator in cadrul 
dealerului Primus Auto.  

 
 

 

VII. Regulamentul campaniei 
 
 

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau 
participant) pe pagina dedicata la adresa https://primusauto.volvocarsdealer.ro/   
cat si la sediul Organizatorului, din , Sos. Bucuresti–Ploiesti 165-169, S1, Cod Postal 013686, Bucuresti, 
Romania. 

 
 

VIII. Legislatie si litigii 
 
 

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, 
celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia 
romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente 
de la sediul Organizatorului. 

 
 

IX. Forta majora 
 
 

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, 
inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina 
imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament. 

 
 

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total 
sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de 
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata 
sau intarziata conform legii. 

 
 

X. Dispozitii finale 
 
 

Prin participarea in cadrul campaniei „Aftersales 4PLUS Caroserie”, participantii sunt de acord cu 
prevederile prezentului Regulament. 

 
 

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea 
produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor 
referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 
 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament fara sa trimita notificari, de cate ori 
considera necesar, pentru orice motiv considerat intemeiat de catre Organizator. 
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