REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
PREGĂTEȘTE-TE DE VACANȚĂ!
(06.06.2022 – 30.09.2022)
ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Organizatorul campaniei promoţionale este SC TRUST MOTORS SRL, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Iuliu
Maniu 572-574, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului J40/778/19.01.2005, CIF 15301079,
atribut fiscal RO, Importator Peugeot în România.
ARTICOLUL 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania Promoţională este organizată şi se desfăşoară în perioada 6 iunie – 30 septembrie 2022, în Reţeaua
Reparatorilor Agreaţi Peugeot România, indicaţi in Anexă, ale căror adrese se regăsesc pe site-ul
www.peugeot.com.ro.
CromotioB-dl Dimitrie Pompei 9-9A, sector 2, Bucuresti, cod unic de inregistrare R11295365.
ARTICOLUL 3. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Campania promoţională este destinată tuturor persoanelor fizice sau juridice care se prezintă în Reţeaua
Reparatorilor Agreaţi Peugeot România pentru a achiziţiona unul din produsele prezentate în Articolul 4, în
perioada mai sus menţionată.
ARTICOLUL 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE
4.1 Participanții la această campanie vor beneficia de 20%* reducere la achiziția anumiror coduri din familia
ACCESORII DE VACANȚĂ (cutii de transport bagaje, bare plafon, storuri parasolare, suport transport bicicletă,
cârlige remorcare, protecție de portbagaj).
*Reducerea recomandată se aplică în limita stocului disponibil. Detaliile complete referitoare la codurile
incluse în campanie se regăsesc la Reparatorii Agreați Peugeot participanţi.
4.2 . CARD DE ASISTENȚĂ RUTIERĂ
Cardul de asistență rutieră se acordă în parteneriat cu A24 ROAD PATROL.
A. Autovehicule eligibile
1. Autoturisme de pasageri, fără limită de vârstă sau kilometri.
2. Autoturismele având masa maximă admisă 3500 kg, lungimea maxima 7000 mm, înălțimea maximă
2400 mm. Autovehiculele eligibile pot tracta remorci cu lățimea maximă de 1900 mm, masa de 750kg
și lungimea de 2000mm.
3. Înmatriculate în România.
4. Autovehiculul trebuie să fie cu inspecția tehnică periodică la zi pe toată durata de valabilitate a
cardului.
5. Autoturism sunt considerate vehiculele de categoria M având cel mult 7 locuri așezate în plus față de
locul așezat al conducătorului auto.
6. Toate vehiculele care sunt excluse de la categoria de Autoturisim mai sus menționat sunt considerate
Autoutilitare.
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B. Autovehicule excluse
1. Autovehiculele a căror masa pe ansamblu depășeste 3500 kg, lungimea maximă 7000 mm, înălțimea
maximă 2400 mm.
2. Autovehiculele care prezintă orice tip de modificări care nu sunt acceptate de legislația circulației
rutiere din România.
3. Autovehiculele de competiții moto-sportive, autovehicule care se antrenează sau participă la
competiții moto-sportive.
4. Cele care fac parte din următoarele categorii: taxi, școală, poliție, rent-a-car, ambulanță, pompieri,
companii de curierat.
5. Autovehicule care nu sunt în conformitate cu legislația rutieră din România.
6. Autovehiculele avariate, în cazul în care avaria este cauzată de defecțiunea remorcii tractate.
7. Autovehiculele avariate, în cazul în care avaria acestuia este cauzată de încărcătura trasportată.
8. Autoutilitarele.
C. Conducători auto autorizati
1. Un conducător auto autorizat va însemna toți conducătorii auto autorizați de proprietarul
autovehiculului și toti pasagerii autorizați până la numărul maxim de locuri asa cum este prevăzut în
specificațiile producătorului. Autostopistii sunt exclusi.
2. Se vor asigura serviciile de asistență rutieră și la domiciliul sau reședința conducătorilor auto
autorizați.
3. Conducătorul auto autorizat trebuie să aibă permisul de conducere valabil. Nu se vor acorda serviciile
de asistență rutieră persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor
halucinogene.
D. Durata produsului
Activarea cardurilor de vacanță poate fi efectuată de către client oricând, în perioada derulării
campaniei: 06.06.2022 – 30.09.2022. Din momentul activării, cardul este valabil 15 zile calendaristice.
E. Acoperirea teritorială
1. Romania - acoperire NAȚIONALĂ
2. Europa: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia&Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Kosovo, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie,
Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, Vatican – acoperire INTERNAȚIONALĂ.
F. Evenimente acoperite
1. În cazul în care un autovehicul eligibil nu poate porni sau nu mai poate continua călatoria pot fi
solicitate serviciile de asistență rutieră.
2. Sunt acoperite toate evenimentele rutiere care au loc pe drumurile publice cu carosabil asfaltat.
3. În cazul în care este necesară recuperarea autovehiculului din afara carosabilului, aceasta se va
realiza contra cost.
G. Evenimente neacoperite (excluderi)
1. Cele cauzate de calamități naturale, război sau riscuri de război, greve, confiscari, restricții impuse de
autorități guvernamentale, interdicții oficiale, piraterie, efecte ale exploziilor.
2. Cele cauzate de marfa transportată.
3. Cele cauzate de defectarea remorcii tractate.
4. Cele care apar în timpul utilizării de către un conducător auto neautorizat sau un conducător auto
fără permis de conducere.
5. Chei pierdute sau furate.
6. Evenimentele care nu sunt imobilizante.
H. Servicii incluse:
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1. ASISTENȚĂ RUTIERĂ:
Este serviciul de depanare a autovehiculului avariat realizat de către o echipă de intervenție la locul
incidentului. Echipa de intervenție va efectua lucrări de reparație și/sau de înlocuire a unor piese defecte.
Scopul serviciului de asistenta rutieră este refacerea temporară a capacității de deplasare a
autovehiculului avariat pentru continuarea călătoriei.
Costurile materialelor folosite vor fi suportate de către client.
2. TRACTARE:
Este serviciul de transport al autovehiculului avariat de la locul incidentului către cea mai apropiată
unitate reparatoare. Echipa de intervenție va prelua, încărca, transporta, respectiv descărca și preda
autovehiculul avariat.
Distanța de remorcare maximă este pe o raza de 100 de kilometri.
Vehiculul va fi tractat la cea mai apropiată unitate reparatoare de marcă.
3. TRANSPORT PASAGERI:
Este serviciul de transport al pasagerilor aflați în autovehiculul avariat, de la locul incidentului către cea
mai apropiată unitate reparatoare, de cazare, la domiciliu sau altă destinație. Acest serviciu se efectuează
în limita a 50 EURO/incident. Acest serviciu se organizeaza numai împreună cu serviciul Remorcare.
4. TRANSPORT LA STAȚIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE:
În cazul în care acumulatorii sunt descărcați sub pragul de 5%, A24 va tracta autoturismul până la cea mai
apropiată stație de încărcare sau la domiciliul clientului pe o raza de maximum 100 de kilometri.
A24 acoperă 1 eveniment legat de descărcarea bateriei, atât cea de 12V, cât și cea de înaltă tensiune.
I. PROCEDURA DE URMAT IN CAZUL UNUI EVENIMENT RUTIER
În cazul în care autovehiculul care circulă pe un drum public suferă un eveniment care îi afectează capacitatea
de deplasare, CLIENTUL trebuie să parcurgă următorii pași:
 să depună toate eforturile pentru limitarea consecințelor evenimentului produs;
 să efectueze un apel telefonic la numărul de telefon prestabilit pentru Asistenta Rutiera A24:
0372 500 000 apelabil din Romania, respectiv 004 0372 500 000 apelabil din strainatate
 să furnizeze dispecerului următoarele informații:
o numele și prenumele
o marca si modelul autovehiculului, numărul de persoane aflate în vehicul
o locul exact al incidentului
o descrierea cât mai exactă a defecțiunii survenite
o să respecte întocmai instrucțiunile dispecerului.
J. PROCEDURA DE ACTIVARE CARDURI
A24 pune la dispozitia clienților o platformă online pentru activarea cardurilor de asistență rutieră acordate
în perioada campaniei. Pentru activare, clientul va trebui să completeze datele solicitate în această
platformă, precum și codul de activare comunicat de reparatorul agreat:
https://sales.a24assistance.ro/sales/CodeActivation.aspx
K. CONTRAVALOARE CARDURI
Cardurile de asistenta rutieră se pot obține, în perioada campaniei :
 GRATUIT pentru intrări în service la care valoarea pieselor de schimb și/sau a accesoriilor originale
depaseste 500 de lei, fără TVA
 Pret promoțional, 35 de lei, fără TVA pentru intrări în service la care valoarea pieselor de schimb și/sau
accesoriilor originale se încadrează între 250 si 499 de lei, fără TVA.
4.3 Reducerile oferite prin prezenta Campanie promoţională nu pot fi cumulate cu alte promoţii
derulate de către SC TRUST MOTORS SRL sau cu discount-urile acordate prin intermediul Contractelor de
întreţinere si reparaţii post-vânzare încheiate de diverşi parteneri cu SC TRUST MOTORS SRL.
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ARTICOLUL 5. RESPONSABILITATE
Toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor
impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi
exclusivă a participanţilor.
ARTICOLUL 6. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
române competente.
ARTICOLUL 7. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională va putea fi intreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
organizatorului, ce va fi adusă la cunoștința potențialilor participanți cu cel putin o zi înainte de producere.
ARTICOLUL 8. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Regulamentul campaniei promoţionale este disponibil în mod gratuit în Reţeaua Reparatorilor Agreaţi
Peugeot România sau pe site-ul www.peugeot.com.ro. Detalii se pot obţine la numerele de telefon din Anexă,
în zilele de luni-vineri, între orele 09-17, pe toată durata campaniei.
ANEXĂ
REPARATORI AGREAŢI PEUGEOT ROMÂNIA PARTICIPANŢI LA CAMPANIE
LOCALITATE
BAIA MARE
FOCȘANI
TIMIȘOARA
PIATRA NEAMȚ
BUZĂU
IAȘI
BRAȘOV
CLUJ
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCURESTI
PITEȘTI
PLOIEȘTI
SUCEAVA
DEVA
ARAD
MIERCUREA CIUC
TÂRGU JIU
BRĂILA
GALAŢI
MEDIAȘ
TIMIȘOARA
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REPARATOR
PEUGEOT
ACO DISTRIBUTION
AUTO TIVOLI
AUTOGLOBUS 2000
AUTOPARK
DEUTSCH
AUTORAVENNA
MOTOR
CASA AUTO
LETCANI
EURIAL BRASOV
EURIAL CLUJ
EURIAL MILITARI
EURIAL OTOPENI
EURIAL
PANTELIMON
EURIAL PITESTI
EURIAL PLOIESTI
FETCOM
GB MOTORS
GRUP WEST ARAD
HINODE CAR
EXPERT
INIDAN
IRMEX
IRMEX
MED SERVICE
MEGA GROUP

ADRESA

TELEFON

B-dul București 104A
Calea Munteniei, nr. 11, Jud Vrancea
Calea Șagului, nr. 201

0262 222 318
0237 235 500
0256 400 700

Str. Dumbravei, nr. 226, loc. Dumbrava Roșie,

0233 280 508

DN2, E85, Gura Câlnăului

0371 340 994

Soseaua Pacurari, nr. 177, Iasi, 700552

0232 933

Calea București, nr. 23, Săcele
Calea Turzii, nr.251
Bd. Iuliu Maniu 572 - 574, sect 6
Calea București nr. 24, DN1

0268 337 150
0264 502 450
021 207 7700
021 202 9930

Bd. Biruinței, nr 1B, Com. Pantelimon, Ilfov

021 408 6800

Sat Geamăna, Com. Bradu, DN 65B
Com. Blejoi, Sat Blejoi, nr. 915B
B-dul Sofia Vicoveanca, nr. 7
Str. Sântuhalm nr. 67F
Calea Timisorii 124-130, Arad

0248 207 617
0244 402 900
0230 530 530
0254 222 225
0257 287 800

Str. Harghita, nr. 120

0266 310 404

Târgu Jiu, Str. Narciselor nr. 28
Șos. Rm. Sărat nr. 68,
Str. Şoseaua de Centură, nr 42-44, 800560
Str. Titus Andronic, nr. 3
Ghiroda, Calea Lugojului 28

0253 221 124
0239 613 493
0236 426 363
0269 833 038
0256 303 000

BACĂU
RÂMNICU VÂLCEA
BUCUREŞTI
SF. GHEORGHE
CRAIOVA

MIHOC
MOTORACTIV
NEORTIC MOTORS
NOVOTECH
SIMODE IMPEX

Localitatea Nicolae Bălcescu, KM279
Calea București nr. 37B
Șos. Pipera, nr 48, corp B1, Sector 2
DN 12 KM 7 + 900 M
Sat Pielești, Calea București, nr. 138/2, jud Dolj

ORADEA

VIMEX

Sos. Borșului, nr.74
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0234 256 234
0250 702 032
021 555 2776
0733 945 320
0251 406 851
0259 477 011; 0259
477 010

