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PROCEDURĂ DE LUCRU 

„CAMPANIE PROMOŢIONALĂ  TRADE IN: Achizitie vehicule noi prin preluare de vehicule rulate” 
Desfășurată in perioada 8 Noiembrie - 31 Decembrie 

 
 

Către:        Reţeaua de Agenţi  RENAULT  
Reţeaua de Parteneri RENAULT SELECTION 

În atenţia: Director General, Director Vânzări VN, Director Vanzari VO 
Copie:      Manageri de Zonă RENAULT, Manageri de Zona VO  
Subiect: Procedură de lucru „Campanie promoţională –TRADE IN”  

 
              
Bucureşti, 8 Noiembrie 2021 

 
 
Stimați Parteneri, 

 
Incepând cu data de 8 Noiembrie 2021, până la data de 31 Decembrie 2021, Renault Commercial 

Roumanie si RCI LEASING ROMANIA IFN S.A. desfășoară Campania Promoțională Trade In: 
Achizitie vehicule noi prin preluare de vehicule rulate, după cum urmează: 

 
 

DESCRIEREA CAMPANIEI 
 
A. Oferta Promoţională 
Campania este valabilă doar pentru comenzile ferme de autovehicule noi marca Renault, 

începând cu data de 8 Noiembrie  2021, până la data de 31 Decembrie 2021  ȋn condiţiile descrise mai 
jos. 

 
În cadrul acestei Campanii, persoanele care îndeplinesc cerinţele din capitolul „Beneficiarii 

Campaniei”, vor beneficia de o reducere, după  cum urmează : 
 600 € TVA inclus, pentru orice autovehicul nou vândut prin preluarea unui autovehicul rulat, 
 In cadrul acestei Campanii, persoanele care îndeplinesc cerinţele din capitolul „Beneficiarii Campaniei” 

care comandă ferm un autovehicul nou marca Renault și ulterior ȋl cumpăra efectiv (achita integral – 
factură finală) prin intermediul Programului derulat de Administratia Fondului pentru Mediu si finantat 
din Fondul pentru Mediu in anul 2021, vor beneficia la achiziția autovehiculului nou de o reducere de 600 
€ TVA inclus, pentru orice autovehicul nou vândut prin preluarea unui autovehicul rulat, precum si o 
reducere de 200€ TVA inclus dacă acest autovehicul este achiziţionat prin finanţare RCI, din 
modelele menţionate mai jos:  

 
 Clio, Noul Captur, Noul Megane Hatch, Megane Sedan, Noul Megane Estate, Kadjar, 

Talisman, Koleos, Kangoo, Trafic, Master, Express 
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 Pentru autovehiculele noi marca Renault model Arkana vandute prin preluarea unui autovehicul 
rulat, persoanele care indeplinesc cerintele din capitolul „Beneficiarii Campaniei”, vor beneficia 
de o reducere suplimentara de 100€ TVA inclus fata de reducerile mentionate anterior. 

             Prin exceptie de la prevederile anterioare, in cadrul acestei Campanii, pentru achizitionarea de 
autovehicule noi marca Renault, reducerile aplicabile sunt urmatoarele:                                                         

 
 Model ZOE – 200 € TVA inclus, pentru orice autovehicul nou vândut prin preluarea unui 

autovehicul rulat ; 
 Model NOUL CLIO Hibrid – 200 € TVA inclus, pentru orice autovehicul nou vândut prin 

preluarea unui autovehicul rulat ; 
 Model NOUL CAPTUR Hibrid – 200 € TVA inclus, pentru orice autovehicul nou vândut prin 

preluarea unui autovehicul rulat ; 
 

 
B. Beneficiarii Campaniei 
Campania se derulează până la data de 8 Noiembrie 2021 şi se adresează clienţilor persoane fizice 

majore și persoane juridice având calitatea de proprietar al unui autovehicul (indiferent de marcă), pe care 
îl vinde ȋn perioada Campaniei către un Partener Renault Selection la un preţ convenit de ambele părţi, 
preţ care se va constitui ȋn acont pentru achiziţia unui autovehicul nou ȋn perioada Campaniei, din cele 
menţionate la art. 3 şi care ulterior cumpăra efectiv (achită integral in perioada promotiei) autovehiculul 
comandat. 

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentanții legali sau convenționali, care își 
vor dovedi calitatea în acest sens. 
            Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoană juridică (exemplu: 
Administratorul Unic, Președintele Consiliului de Administrație, Asociatul Unic, Director General etc.). 

Reprezentant convențional: cel care poate reprezenta o persoană juridică în baza unei 
procuri/delegații/ împuterniciri date de reprezentantul legal. 
 
 

C. Mecanismul Campaniei  
Oferta este valabilă pentru  comenzi ferme de autovehicule noi marca Renault, semnate începând 

cu data de 8 Noiembrie 2021, până la data de 31 Decembrie 2021 şi achitate integral în perioada 
promoţiei. 

Clientul ȋl împuterniceşte ȋn scris pe Partenerul Renault Selection pentru ca acesta din urmă sa 
vireze ȋn numele şi pe seama sa, ȋn contul RCR, acontul pentru achiziţia autovehiculului nou. În cazul în 
care vehiculul nou este achiziţionat prin finanţare RCI, clientul ȋl împuterniceşte ȋn scris pe Partenerul 
Renault Selection pentru ca acesta din urmă sa vireze ȋn numele şi pe seama sa, ȋn contul RCI, acontul 
integral pentru achiziţia autovehiculului nou, care se va constitui avans. RCI va achita valoarea 
vehiculului nou către RCR , după ce s-au confirmat in extras banii de avans de la dealerul Renault 
Selection. Bonul de comandă pentru achiziționarea autovehiculului nou se semnează de către client la un 
Agent Renault.  

O persoană poate achiziționa un autovehicul marca Renault, pentru fiecare vehicul second-
hand vȃndut ȋn cadrul şi ȋn condiţiile Campaniei. 
 

Reducerea aferentă acestei Campanii va fi introdusă ȋn sistemul informatic la cerere. 
Descrierea mecanismului de funcţionare al Campaniei:  
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 La semnarea Bonului de Comandă pentru achiziţia autovehiculului nou, Clientul trebuie să 
prezinte Agentului Dacia contractul de vȃnzare a autovehiculului second-send ȋncheiat cu 
Partenerul Renault Selection şi ȋmputernicirea pentru acesta din urmă, documente semnate ȋn 
perioada Campaniei; 

 Reducerea aferentă acestei Campanii va fi introdusă ȋn sistemul informatic în urma 
transmiterii de către Agent a copiei documentului de imputernicire a Partenerului Renault 
Selection, copie CIV fata verso vehicul rulat, Scrisoarea de raspuns pentru vehiculele 
finantate prin RCI respectiv Nota de Inscriere pentru vehiculele achizitionate prin Programul 
Rabla la adresa de e-mail :  adrian.vasile@renault.com .  

 Direcția Marketing RCR introduce reducerea aferentă ȋn sistem. 
 Agentul Dacia imprimă Avizările plată bancă, facturile de acont/diferenţă şi ulterior factura 

finală. 
 Partenerul Renault Selection poate refuza achiziţia vehiculului second hand propus de un 

client spre vȃnzare, dacă ȋn urma negocierii cu acesta nu se ȋnţeleg asupra preţului de vȃnzare, 
Organizatorii Campaniei fiind exoneraţi de orice obligaţie privind acest aspect. 

 În cazul în care vehiculul nou este achiziţionat prin finanţare RCI, clientul ȋl împuterniceşte ȋn 
scris pe Partenerul Renault Selection pentru ca acesta din urmă sa vireze ȋn numele şi pe 
seama sa, ȋn contul RCI, acontul integral pentru achiziţia autovehiculului nou, care se va 
constitui avans. RCI va achita valoarea vehiculului nou către RCR , după ce s-au confirmat in 
extras banii de avans de la dealerul Renault Selection. 

 
D. Condiţii speciale aferente Campaniei 

 Campania este cumulabilă cu beneficiul primei de casare prin Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național pentru anul 2021 (daca apar noi cote in PSIPAN) 

 Campania este cumulabilă cu promoțiile Renault aferente persoanelor fizice/juridice valabile la 
momentul realizării comenzii ferme. 

 Campania nu este cumulabilă cu promoțiile de tip  „Listă Restrânsă RENAULT”. 
 Campania nu este cumulabilă cu reducerile acordate de către Platforma de Cotație. 

 
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa clientilor dumneavoastră detaliile prezentei Campanii. 
Vă mulţumim pentru aplicarea şi respectarea strictă a prezentei Proceduri. 
 
 
Pentru Renault Commercial Roumanie S.R.L. 
 
Dna. Cecilia TUDOR                                                                   Dl. Istvan LORINCZI                                       
MD, Renault Brand South Eastern Europe                              Director Vânzări Speciale 
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