
REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOȚIEI “Finanțare specială Kia Sportage” 

1.1 Organizatorul promotiei (denumita în cele ce urmeaza „Promotia”) este KIA ROMAUTO 

SRL, Bucuresti, Sector 1, Sos.Bucuresti – Ploiesti, nr.40, birourile 11-12, RO16076943, 

inregistrata la ONRCT cu nr. J40/889/2004, reprezentata prin Dl. Dan Chitaru, in calitate de 

Administrator (denumita în cele ce urmeaza “Organizatorul”), inscrisa la A.N.S.D.C.P.D. cu 

numarul de operator de date cu caracter personal 22109/14.02.2012. 

1.2 Promotia se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza 

„Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 

modifica Regulamentul pe parcursul derularii Promotiei, dar nu inainte de a anunta publicul. 

1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in 

mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea website-ului www.kia.ro precum si in 

formatul tiparit la Dealerii Autorizati ai Organizatorului - disponibil in orice moment, pe 

intreaga perioada de desfasurare a Promotiei. 

1.4 Potrivit deciziei Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata 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 parcursul 

desfăşurării Promotiei, precum şi dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe şi/ sau prelungi 

desfăşurarea Promotia, oricând, prin întocmirea unor acte adiţionale, urmând ca astfel de 

modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu 

cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Actul adiţional modificator al 

prezentului Regulament va fi publicat şi pe site-ul www.kia.ro. 

1.6 Promotia este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/ 

2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

1.7 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de 

Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 



Mecanismul de desfasurare a promotiei 

2.1 Promotia este valabila in perioada 15.06 - 31.09.2018, in limita stocului disponibil sau a 

comenzilor lansate pana la data de 25.09.2018. 

2.2 Aria de desfasurare a promotiei este teritoriul Romaniei conform prezentului Regulament. 

2.3 Produsul aflat in promotie este: Kia Sportage cu caracteristicile care se pot gasi pe pagina 

promotiei: https://www.kia.ro/promotii-kia/finantare-speciala-kia-sportage-dobanda-0 

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 Promotie ca rezultat al activităţii lor şi/sau să 

restricţioneze participarea la Promotie până la încheierea acesteia fără obligaţia de a oferi 

explicaţii suplimentare. 

2.5 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a discounturilor/beneficiilor oferite in in cadrul 

Promotiei si nici nu poate fi modificata natura, modelul, calitatea, cantitatea si conditiilor 

modului de acordare. 

2.6 Promotia poate fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizia Organizatorului. 

2.7 Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit pe parcursul 

derularii campaniei Promotionale, ce nu poate fi controlat de catre Organizator si care il pune 

in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Regulament Oficial. Daca o 

situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de 

vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea campaniei Promotionale 

conform Regulamentului sau continuarea campaniei Promotionale, Organizatorul va fi 

exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta 

indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in nici un fel obligatia 

de a prelungi campania Promotionala cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de 

forta majora. 

Dreptul de participare 

3.1 Promotia este deschisa participarii persoanelor fizice si juridice ce doresc achizitionarea 

unuia sau mai multor autovehicule marca KIA cu domiciliul sau resedinta in Romania. 

3.2 Participantii la aceasta Promotie isi dau acordul expres, in conformitate cu Directiva 

679/2016, pentru a le fi folosite numele si imaginea, atat in procesul de promovare a acestei 



campanii promotionale, cat si in orice comunicari ulterioare legate de achizitia 

autovehiculului sau viitoare campanii de marketing lansate de Organizatorul acestei Promotii. 

Conditii de participare la PROMOTIE 

4.1 Promotia se desfasoara prin programul de finantare KIA ROMAUTO FINANCE, partener 

IMPULS LEASING 

4.2. Persoanele juridice - dobanda anuala este de 0% 

4.3. Persoanele fizice: 

Dobanda: 3.5% p.a. variabila (Robor 3m) 

Avans: incepand cu 10% 

Perioada de finantare: 12- 60 luni 

Comision administrare lunar: 0.1% din pretul CIP 

Comision analiza dosar: 2.5% din pretul CIP 

Valoare Reziduala: 1% - 20% 

Finantare in moneda: RON 

Responsabilitate 

5.1 Organizatorul Promotiei va acorda discounturile/beneficiile doar acelor participanti care 

intrunesc toate conditiile de participare la Promotie, cu respectarea tuturor prevederilor 

prezentului Regulament. 

5.2 Organizatorul si celelalte entitati implicate in Promotie nu isi asuma raspunderea si nu vor 

putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra 

discounturilor Promotiei. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra 

discounturilor/beneficiilor Promotiei nu vor influenta principiul conform caruia 

Organizatorului Promotiei va acorda discounturile/benficiile pesoanei care respecta 

prevederile acestui Regulament Oficial.  

5.3 Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea beneficiilor acordate dupa 

predarea catre catre participant a acestora. 

5.4 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor 

revendicari ce apar ulterior incheierii campaniei Promotionale. 

5.5 Organzatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii 

descalificati din campania Promotionala conform art.2.4. 



Confidentialitatea datelor 

6.1 Kia Romauto SRL, în vederea desfăşurării Promotiei, prelucrează datele personale ale 

Participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator 

înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate 

în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Promotie îşi exprimă acordul 

expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a 

Organizatorului în vederea validării şi atribuirii discounturilor/beneficiilor Promotiei. 

6.2 Înscrierea în Promotie şi furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezintă acordul 

expres al participanţilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizatorul 

Promotiei, înregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 22109. Organizatorul 

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 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. 

nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea 

acestor drepturi, participanţii vor trimite Organizatorului, Kia Romauto SRL, la adresa 

Bucuresti, sector 1, Sos.Bucuresti – Ploiesti, nr.40, în atenţia Departamentului Marketing, 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 reclamatii legate de derularea campaniei Promotionale se vor putea 

transmite catre Kia Romauto SRL prin urmatoarele modalitati:  

 a – posta la adresa de corespondenta Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr.

40, show-room Kia 

 b – e-mail: office@kia.ro 

 c – fax: 021.312.50.05 

mailto:office@kia.ro


in termen de maxim 5 zile dupa incheierea campaniei Promotionale. 

7.2 Orice litigii aparute intre Organizator si Participantii la campania Promotionala se vor 

rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care nu este posibila o astfel de stingere a ligiului, pe 

cale judecatoreasca la instantele competente din Bucuresti, sector 1.


