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Regulamentul Campaniei promotionale FOMCO "Luna Martie – Luna Femeii la FOMCO” 

 

Art. 1. Organizatorul Campaniei: 

Organizatorul campaniei promotionale FOMCO “Luna Martie – Luna Femeii la FOMCO” 

 

Este:  

 

 • FOMCO 2006 S.R.L., cu sediul în Cristesti, str. Principala, nr. 801/E, jud. Mures, CUI: 

RO18312900,  inregistrata la Registrul Comertului Mures sub. Nr. J26/93/2006, reprezentata legal 

prin NYULAS BERNAT LASZLO, denumita in continuare ORGANIZATOR. 

 

Art. 1.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, fiind obligatoriu 

pentru toti participantii, denumit in continuare “Regulament Oficial”, in cadrul societatii 

FOMCO 2006 SRL, linia de business ITP. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public 

prin vizitarea site-ului www.fomcotruckservice.ro  

Art. 2.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament 

Oficial, urmând ca astfel de eventuale modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil 

de prezentare a acestor modificări pe www.fomcotruckservice.ro. 

 

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării. 
 

Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Luna Martie – Luna Femeii la FOMCO" 

datorita faptului ca luna martie este dedicata sarbatoririi femeii, oferta fiind orientata catre 

persoanele de gen feminin, dar neexcluzand persoanele de gen masculin.  

 

Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 1 Martie  - 31 Martie  2017, în cadrul 

societatii Fomco 2006 SRL, linia de business ITP.  

 

Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este 31 Martie 2017, orele corespunzatoare 

sfarsitului de program, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita. 

 

Art. 3. Produse participante la campanie 

1. Oferta  "Luna Martie – Luna Femeii la Fomco" (denumita in cele ce urmeaza „Oferta”) 

este valabila pentru serviciile de verificare ITP, pentru toate tipurile de autovehicule.  

II. Oferta consta in aplicarea unei reduceri  de 50 % sau 10% la pretul de lista (cu 

respectarea art. 5.2 al prezentului regulament), in functie de tipul serviciilor si categoriei de 

autovehicule aplicate, conform Anexa Nr.1 Lista de pret oficial . 

Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare 
 

Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, conform descrierii Art. 2, având 

domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si este detinatoarea/proprietara 

directa a autovehiculului. 
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Art 4.2. Proprietarul trebuie sa prezinta urmatoarele acte emise pe numele lui: 

 

-carte de identitate  

-carte de identitate autovehicul 

-asigurare RCA valabila . 

 

Art 4.3. Campania este valabila in cazul in care autovehicolul nu prezinta defectiuni majore, 

conform codificarilor si regulilor Registrului Auto Roman. In cazul in care acesta prezinta motive 

de respingere, promotia ramane valabila, dar se vor achita taxele de revenire ori de cate ori este 

necesar.  

Taxele de revenire sunt urmatoarele: 

 

I. Revenire Verificare tehnica autoturisme, in functie de incadrarea lor este intre minim 

32 Lei si maxim 74 Lei*,   

II. Revenire Verificare tehnica motociclete, in functie de incadrarea lor este intre minim 

21 Lei si maxim 48 Lei*,   

*Preturile includ TVA. 

 

Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale 
 

Art.5.1. Campania “Luna Martie – Luna Femeii la Fomco” se va desfasura in cadrul Atelierului de 

statie ITP, din Cristesti, str. Principala, nr. 801/E, jud. Mures. 

 

Art.5.2. La achizitionarea oricarui serviciu enumerat la Articolul 3, cumparatorul va primi: 

 

 fie o reducere in valoare de 50%, aferenta serviciului respectiv, daca proprietarul 

autovehiculului este o persoana de gen feminin, indiferent de persoana care aduce masina 

in statia ITP, 

 fie o reducere de 10% aferenta serviciului respectiv daca proprietarul este o persoana de 

gen masculin, dar programarea si/sau prezentarea masinii in statia ITP sunt facute de catre 

o persoana de gen feminin.  

 

Art. 5.3. Pretul redus de vanzare se calculeaza dupa formula:   

 

Pret nou = Pret vechi –(pret vechi *0.1 ) 

Pret nou = Pret vechi –(pret vechi *0.5 ) 

 

 

Art.6. Modalitate identificare si cumparare 
 

Art.6.1. O persoana poate achizitiona mai multe servicii ce fac obiectul acestei promotii daca 

serviciile indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament. 
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Art.7. Semnalizare campanie 
 

Campania va fi promovata pe canalele media astfel : 

 

Televiziunea Targu Mures  
Site-ul oficial www.fomcotruckservice.ro 
Canale de Social Media: Facebook , LinkedIn,Twitter,Google+,#fomcotruckservice.ro 

 

Art.8. Taxe si impozite 

 

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform 

prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

 

Art.9 Litigii 

 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Campania promotionala se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de 

instantele judecatoresti romane competente. 

 

Art.10 Intreruperea campaniei promotionale 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul 

desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare 

corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.). 

 

Art.11 Regulamentul campaniei promotionale 

 

Regulamentul campaniei promotionale este afisat la sediul societatii si disponibil gratuit pe site-ul 

www.fomcotruckservice.ro  pe toata perioada de desfasurare a promotiei. 

 

Orice contestare având ca obiect campania promoţională "Luna Martie – Luna Femeii la 

FOMCO" poate fi depusă la adresa: FOMCO 2006 SRL, Cristesti, Str. Principala, nr. 801/E,  sau 

trimisa pe mail la office@fomco.ro. 

 

 

 

FOMCO 2006 SRL 

CRISTESTI, 01.03.2017 
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 ANEXA 1 

 

  

Tarife practicate pentru operatii I.T.P. in cadrul SITP MS048 

 

Categoria 

Vehiculului 
I.T.P. 

Revenire 

Grupa 

01 

Grupa 

02 

Grupa 

03 

01 + 

02 

02 + 

03 

01 + 

03 

01 + 02 + 

03 

Moped 73 21 16 11 37 27 32 48 

Motocicletă 84 21 16 11 37 27 32 48 

Autovehicul cu M.T.M.A. Sub 3.5 tone 

Autoturism MAS 94 26 18 16 44 34 42 60 

Autoturism MASCAT 

105 32 26 16 58 42 48 74 Autoturism GPL 

Autoturism DIESEL 

Microbuz 

120 37 30 16 67 46 53 83 

Autoutilitară 

Autospecială 

Autospecializată 

Automobil mixt 

Remorcă fără sist de frânare 84 21 16 11 37 27 32 48 

Remorcă cu sist de frânare 105 26 21 11 47 32 37 58 

Autovehicule cu M.T.M.A. Peste 3.5 tone 

Autobuz simplu 

162 53 37 21 90 58 74 111 

Autoutilitară 

Autospecială 

Autospecializată 

Automobil mixt 

Autotractor 

Semiremorcă după 2001 178 63 37 21 100 58 84 121 

Semiremorcă înainte de 2001 

162 53 37 21 90 58 74 111 Remorcă peste 3.5 tone 

Tractor 

 

 

PRESTATOR       

S.C. FOMCO 2006 S.R.L     

PRIN NYULAS BERNAT LASZLO, 

Prin persoana mandatata 

Csizmadia Istvan Robert                                     

______________________     


