
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI “Finanțare specială Kia Sportage 2017” 

1.1 Organizatorul promoției (denumită în cele ce urmează „Promoția”) este KIA ROMAUTO 
SRL, București, Sector 1, Șos.București – Ploiești, nr.40, birourile 11-12, RO16076943, în-
registrată la ONRCT cu nr. J40/889/2004, reprezentată prin Dl. Dan Chitaru, în calitate de 
Administrator (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), înscrisă la A.N.S.D.C.P.D. cu 
numărul de operator de date cu caracter personal 22109/14.02.2012. 

1.2 Promoția se va derula sub imperiul prezentului Regulament (denumit în cele ce 
urmează „Regulamentul”) obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă 
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Promoției, dar nu înainte de a 
anunța publicul.  

1.3 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponi-
bil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea website-ului https://
www.kia.ro   precum și în formatul tipărit la Dealerii Autorizați ai Organizatorului - 
disponibil în orice moment, pe întreagă perioada de desfășurare a Promoției. 

1.4 Potrivit deciziei Organizatorului, Promoția poate fi mediatizată în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare. Informaţiile pe care astfel 
de materiale le conţin vor fi interpretate în conformitate cu şi completate cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial. Ȋn caz de discrepanţe între prevederile din varianta scurtă 
a Regulamentului de pe materialele de comunicare a Concursului şi prevederile acestui 
Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament. 

1.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul pe par-
cursul desfăşurării Promoției, precum şi dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe şi/ sau 
prelungi desfăşurarea Promoției, oricând, prin întocmirea unor acte adiţionale, urmând ca 
astfel de modificări să între în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor in-
tervenite, cu cel puţîn 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Actul adiţional 
modificator al prezentului Regulament va fi publicat şi pe site-ul https://www.kia.ro. 

1.6 Promoția este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/ 
2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.  

1.7 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei 
de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 
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Mecanismul de desfășurare a promoției 

2.1 Promoția este valabilă în în limita stocului disponibil. Pentru mai multe informații 
privind stocul disponibil vă rugăm să vă adresați unui consultant Kia de la unul din dis-
tribuitorii autorizați pe teritoriul României. 

2.2 Aria de desfășurare a promoției este teritoriul României conform prezentului Regula-
ment. 

2.3 Produsul aflat in promoție este: Kia Sportage, model an 2017, ce beneficiază de un 
discount de 10% pentru versiunile și motorizările disponibile în stoc. Motorizările și versi-
unile de echipare disponibile pentru promoție sunt: 

Sportage 2017 2.0 DSL 6AT 4x4 STYLE 

Sportage 2017 2.0 DSL 6AT 4x4 HP STYLE 

Sportage 2017 2.0 DSL 6AT 4x4 HP GT-LINE 

Pagina promoției este disponibilă la adresa: https://www.kia.ro/promotii-kia/finantare-
speciala-kia-sportage-dobanda-0. 

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina modelului Kia Sportage 2017: https://
www.kia.ro/showroom/kia-sportage sau fișa produsului: https://www.kia.ro/user/file/
promotii-2018/fisa-produs-sportage-2017-fara-remat-dsl.pdf  

2.4 În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de Organizator, rezultă că datele 
furnizate de un participant nu sunt corecte sau procesul de participare a fost fraudat sau a 
existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage 
acelui participant dreptul de participare la Promoție ca rezultat al activităţii sale şi/sau să 
restricţioneze participarea la Promoție până la încheierea acesteia fără obligaţia de a 
oferi explicaţii suplimentare. 

2.5 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a discounturilor/beneficiilor oferite în 
cadrul Promoției și nici nu poate fi modificată natura, modelul, calitatea, cantitatea și 
condițiilor modului de acordare. 

2.6 Promoția poate fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau prin decizia Organizatoru-
lui. 

2.7 Forța majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit pe parcursul 
derulării campaniei Promoționale, ce nu poate fi controlat de către Organizator și care îl 
pune în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Regulament Oficial. 
Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive inde-
pendente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea campaniei 
Promoționale conform Regulamentului sau continuarea campaniei Promoționale, Organiza-
torul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în 
care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul nu își asumă în nici 
un fel obligația de a prelungi campania Promoțională cu o perioada corespunzătoare du-
ratei evenimentului de forță majoră. 
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Dreptul de participare 

3.1 Promoția este deschisă participării persoanelor fizice și juridice ce doresc achiz-
iționarea unuia sau mai multor autovehicule marca KIA cu domiciliul sau reședința în 
România. 

3.2 Participanții la această Promoție își dau acordul expres, în conformitate cu Directiva 
679/2016, pentru a le fi folosite numele și imaginea, atât în procesul de promovare a 
acestei campanii promoționale, cât și în orice comunicări ulterioare legate de achiziția 
autovehiculului sau viitoare campanii de marketing lansate de Organizatorul acestei Pro-
moții. 

Condiții de participare la PROMOȚIE 

4.1 Promoția se desfășoară prin programul de finanțare KIA ROMAUTO FINANCE, partener 
IMPULS LEASING. 

4.2. Persoanele juridice 

Dobanda anuală este de 0% cu avans 50% și o perioadă de 84 luni 

4.3. Persoanele fizice: 

Dobanda: 3.5% p.a. variabila (Robor 3m) 
Finanțare în moneda: RON 

Responsabilitate 

5.1 Organizatorul Promoției va acorda discounturile/beneficiile doar acelor participanți 
care întrunesc toate condițiile de participare la Promoție, cu respectarea tuturor preved-
erilor prezentului Regulament. 

5.2 Organizatorul și celelalte entități implicate în Promoție nu își asumă răspunderea și nu 
vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate 
asupra discounturilor Promoției. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra 
discounturilor/beneficiilor Promoției nu vor influența principiul conform căruia Organiza-
torului Promoției va acorda discounturile/benficiile pesoanei care respectă prevederile 
acestui Regulament Oficial.  

5.3 Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea beneficiilor acordate după 
predarea către participant a acestora. 

5.4 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu solicitanții unor 
revendicări ce apar ulterior încheierii campaniei Promoționale. 

5.5 Organzatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondență cu participanții 
descalificați din campania Promoțională conform art.2.4. 

Confidențialitatea datelor 

6.1 Kia Romauto SRL, în vederea desfăşurării Promoției, prelucrează datele personale ale 
Participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de op-
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erator înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modal-
ităţile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Promoție îşi ex-
primă acordul expres şi neechivoc că datele lor cu caracter personal să intre în baza de 
date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii discounturilor/beneficiilor Pro-
moției. 

6.2 Înscrierea în Promoție şi furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezintă acordul 
expres al participanţilor că datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organiza-
torul Promoției, înregistrat că Operator de date cu caracter personal nr. 22109. Organiza-
torul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. 
La cererea expresă a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, 
dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în con-
formitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la pre-
lucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, publicată în M. 
Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru ex-
ercitarea acestor drepturi, participanţii vor trimite Organizatorului, Kia Romauto SRL, la 
adresa București, sector 1, Șos.București – Ploiești, nr.40, în atenţia Departamentului Mar-
keting, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. 

6.3 Persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit 
confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, 
de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 
Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, 
ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 
677/2001. 

Litigii 

7.1 Eventualele reclamații legate de derularea campaniei Promoționale se vor putea 
transmite către Kia Romauto SRL prin următoarele modalități:  

 a – poștă la adresa de corespondență: București, sector 1, Șos. București – Ploiești, 
nr.40, show-room Kia 

 b – e-mail: office@kia.ro 

 c – fax: 021.312.50.05 

în termen de maxim 5 zile după încheierea campaniei Promoționale. 

7.2 Orice litigii apărute între Organizator și Participanții la campania Promoțională se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care nu este posibilă o astfel de stingere a litigiu-
lui, pe cale judecătorească la instanțele competente din București, sector 1.
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