
Zilele Porților Deschise 
 

 
 

Vino să descoperi ofertele Dacia 

prin Programul Rabla* 2019! 

În perioada 1 - 13 aprilie 2019 Dacia derulează în showroom-uri, la nivel național, un 
eveniment de tip Porți Deschise în care prezintă ofertele pentru Programul Rabla* 2019. 

Ai de 3 ori mai multe șanse pentru a câștiga mașina comandată! 

Vino în showroomul Dacia preferat în perioada 1 - 13 aprilie 2019, pleaseaza o 
comandă fermă pentru un automobil Dacia până la data de 13 aprilie 2019 și poți 
câștiga modelul ales, prin tragere la sorți**. 

Fii printre primii care plasează o comandă fermă și câștigă unul dintre cele 1000 de 
contracte de Asistență Rutieră Dacia Assistance Revolving, pe 1 an, valabile atât pe 
teritoriul României, cât și în țări din Europa***. 

 

 

 
 



PROGRAM SHOWROOM-URI 

DACIA 

1 - 13 aprilie 2019 

• Luni - Vineri: orele 9:00 - 19:00 

• Sâmbătă: orele 09:00 - 14:00 

• Duminică: închis 

 

 

* Oferte destinate persoanelor fizice, prin PSIPAN, derulat de Administrația Fondului 
pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru mediu, aplicabilă de la momentul la care 
înscrierile pentru persoane fizice vor fi disponibile în PSIPAN, valabilă până la data de 
30 aprilie 2019, în limita stocului disponibil. Prețurile sunt obținute prin scăderea din 
prețul standard a contravalorii primei de casare, calculate în Euro (1 € = 4,7451 lei). 
Prețurile nu conțin valoarea oricăror echipamente, accesorii sau dotări opționale. 

** Mai multe detalii in REGULAMENTUL CAMPANIEI și în Rețeaua de Agenți Dacia. 

*** Acoperire teritorială: Albania, Andora, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia Herțegovina, 
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Moldova, Monaco, 
Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia (partea europeană), San 
Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia (partea europeană şi 
asiatică), Ucraina, Ungaria, Vatican. Mai multe detalii despre produsele de asistenta 
pe asistenta.dacia.ro 

 

 
 

https://www.dacia.ro/content/dam/Dacia/ro/discover-dacia/news-press/2019/OPO%20Dacia%20Aprilie/Regulament_Porti%20Deschise_Dacia_autenficat.pdf
https://www.dacia.ro/reteaua-dacia.html
https://asistenta.dacia.ro/

