REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI „FI4T PLUS”
desfăşurat în reţeaua autorizată Auto Italia participantă
în perioada 04.06.2021 – 31.12.2021

Art.1. Organizator
i)
Organizatorul programului „Fi4t Plus” este societatea AUTO ITALIA IMPEX S.R.L.,
(denumită în continuare „Organizatorul”) persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bd.
Timişoara, nr. 102, sector 6, având RO 3786213, înregistrată la ORC –T. Bucureşti sub nr. de ordine J40 /
9213 / 1993, având număr de Operator de date cu caracter personal 9662, reprezentată prin dl. Adrian
Călinoiu în calitate de Director Tehnic şi „reţeaua autorizată AUTO ITALIA” participantă, menţionată în
Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Regulament.
ii)
Programul se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament (denumit în
continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la prezentul
program participanţii confirmă cunoaşterea Regulamentului şi acordul de participare. Participanții se obligă
să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
iii)
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate prin afişare pe toată
perioada campaniei pe site-ul Organizatorului http://fiatplus.fiatservice.ro/.

Art.2. Beneficiari
La această promoţie pot participa persoane fizice cu vârstă minimă de 18 ani şi persoane juridice
române, proprietare ale unuia sau a mai multor autovehicule marca FIAT care se încadrează în condiţiile de
eligibilitate.
Persoanele juridice pot participa prin reprezentanţii legali sau convenţionali, care îşi vor dovedi
calitatea în acest sens.
Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoană juridică. Exemplu:
Administratorul unic/Preşedintele Consiliului de Administraţie, Asociatul Unic, fondatorii persoanei juridice
etc.
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Reprezentant convenţional: cel care poate reprezenta persoana juridică în baza unei procuri/ delegaţii/
împuterniciri date de către reprezentantul legal.
La această promoţie pot participa şi persoane fizice române, având calitatea de utilizatori, în contracte
de leasing pentru persoane fizice, al unuia sau mai multor vehicule marca Fiat.
Art.3. Condiţii de eligibilitate autovehicul
Programul Fi4t Plus este dedicat autovehiculelor marca Fiat care au o vechime mai mare de 4 ani şi
care nu se mai află în perioada de garanţie.
Art.4. Procedura de participare şi derulare a programului
Programul se desfăşoară pe teritoriul României, în cadrul reţelei de Reparatori Autorizaţi Auto Italia
participanţi la program, în perioada 04 iunie 2021, ora 9:00 – 31.12.2021, ora 17:00 și continuă pe platforma
programului Fi4t Plus desfăsurată între anii 2014 -2015.
După data închiderii programului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate și nu își mai
asumă nici o obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea conduce la concluzia actualității sau
continuării programului, dacă nu se comunică prin scris altfel.
În cadrul acestui program, clienţii îndeplinind condiţiile menţionate la Art. 2 şi Art. 3 pot beneficia
de următoarele:
Art. 4.1 Preţuri fixe la piesele dedicate programului
Preţurile fixe sunt adaptate vechimii maşinii și se mențin pe toată durata programului.
Oferta de preţ fix este prezentată în materialele de comunicare (pliant, afiș, site) se aplică doar
modelelor şi pieselor listate în tabelul nr. 1 (denumite în continuare piese Fi4t Plus). Prețurile conțin TVA.
Pentru a beneficia de prețurile menționate, la intrarea în unitatea service, clientul care indeplinește
condițiile articolului 2, trebuie să specifice Consilierului Service că dorește să beneficieze de oferta Fi4t
Plus.
Oferta de preț poate diferi, în funcție de anul de fabricație, versiune, puterea motorului, dotarea cu
aerul condiționat, norma de poluare și de jante, motiv pentru care pentru aceste cazuri particulare oferta va
fi realizată pe serie de sașiu autovehicul.
Pentru orice alt model sau orice altă motorizare decât cele listate în tabelul de mai sus, în cadrul
programului se aplică beneficiile cardului.
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Oferta din tabel este valabilă în limita stocului disponibil.
Auto Italia își rezervă dreptul de a face actualizare de preț în cazuri excepționale precum
următoarele situații:
• când una sau mai multe piese dedicate programului sunt înlocuite de către
producător/furnizor cu altele ale căror prețuri diferă
• furnizorul modifică prețurile de achiziție
• se modifică legislația fiscală cu impact asupra taxei pe valoare adăugată (TVA).
Orice actualizare de preț va face obiectul unei anexe la regulamnetul prezent și va fi făcută publică
prin punerea la dispoziția clienților pe site-ul dedicat programului și în unitățile service reparatoare
participante la program.
Prețurile fixe se regăsesc în Anexa 2, oferta respectivă nefiind condiționată de posesia cardului
Fi4t Plus.

Art. 4.2 Card Fi4t Plus
Se adresează tuturor proprietarilor sau utilizatorilor de autovehicule Fiat care îndeplinesc condiţiile
Art. 2 şi Art. 3 indiferent dacă acestea sunt listate sau nu în oferta din tabelul nr. 1.

Art. 4.2.1 Beneficiile cardului
Beneficiile cardului Fi4t Plus sunt următoarele:
•

20% reducere la tariful de manoperă pentru operaţiile service de întreținere și uzură. Reducerea
tarifului de manoperă se aplică atât pentru intervenţiile realizate cu piese de origine cât şi pentru cele
realizate cu piesele dedicate Fi4t Plus. Reducerea se acordă de către reparatorul autorizat participant
la programul Fi4t Plus doar pentru operațiile service mecanică pentru care au fost achiziționate piese
de origine sau piese dedicate programului Fi4t Plus de la unitatea autorizată Fiat la care se realizează
și operația service.

•

10% reducere la piesele de origine pentru operaţiile service mecanică aflate în oferta Fi4t Plus
(schimb ulei, schimb filtre, schimb plăcuţe şi discuri de frână, schimb pivoţi saboți şi tambur de frână,
schimb lichid de frână, schimb bujii aprindere, schimb amortizoare, schimb braţe oscilante, schimb
flanşe, schimb ambreiaj, schimb tobă finală şi/ sau intermediară, schimb, schimb kit distribuție – sau
părți componente ale kitului) cât și pentru alte piese de origine care fac parte din categoria pieselor
de întreținere și uzură.
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•

10% reducere pentru piesele de origine altele decât cele incluse în operațiile service mecanică altele
decât cele enunțate la punctul anterior

•

cadou de welcome – back. Cadoul de welcome back este personalizat cu vizualul programului Fi4t
Plus. Cadoul va consta într-un obiect de merchandising dedicat programului.

•

oferte speciale ulterioare cu caracter temporar. Aceste oferte vor fi comunicate clienților la data
desfășurării acestora..
Art. 4.2.2 Acordarea cardului temporar
Acordarea cardului se face în baza completării de către client a unui formular de solicitare card.

Formularul poate fi obţinut din reţeaua autorizată participantă la program sau de pe site-ul
https://fiatplus.fiatservice.ro/cardul-fiat-plus/.
4.2.2.1 Pentru ca un formular completat în reţeaua autorizată Auto Italia să fie considerat valid
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
•
•
•
•

toate câmpurile formularului să fie completate corect.
să fie semnat de client
să fie ștampilat de un reparator autorizat Auto Italia
să fie completat în perioada de valabilitate a programului

Formularul completat va fi predat unui Consilier Service reprezentant reparatorului autorizat Auto
Italia participant la programul Fi4t Plus de la care a primit formularul.
În momentul predării, clientul va primi automat un card temporar. Cardul termporar este unic pe
serie de şasiu şi încorporează toate beneficiile cardului permanent până la primirea celui din urmă.
Cardul temporar produce efecte chiar din ziua primirii acestuia.
4.2.2.2 Pentru ca un formular completat electronic pe https://fiatplus.fiatservice.ro/cardul-fiat-plus/
să fie considerat valid trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
•
•
•

toate câmpurile formularului să fie completate corect.
să fie completat în perioada de valabilitate a programului
să primească email de confirmare de la Auto Italia cu validarea datelor completate

La data validării formularului electronic, clientul va primi simultan pe email în format electronic un
card temporar.
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Cardul temporar va fi completat electronic sau manual de către client cu seria de şasiu şi cu modelul
Fiat pentru care clientul a făcut solicitarea de card.
Pentru a produce efecte cardul temporar astfel completat, va fi tipărit de către client şi va fi prezentat
Consilierului Service la intrarea în service.
Cardul temporar produce efecte chiar din ziua primirii acestuia.
Art. 4.2.3 Acordarea cardului definitiv
Indiferent de modul în care a fost solicitat cardul (electronic/direct în reţeaua autorizată), ridicarea
cardului definitiv se va face din reţeaua autorizată.
Clientul va fi anunţat, telefonic sau prin sms, de sosirea cardului de către reparatorul autorizat Auto
Italia la care a fost depus formularul de solicitare card sau care a fost selectat de către client la completarea
formularului electronic.
Cardul definitiv este nominal pe serie de saşiu autovehicul şi este transmisibil doar în cazul în care
autoturismul în cauză îşi schimbă proprietarul (noul proprietar putându-se bucura de toate beneficiile
cardului).
Cardul poate fi folosit la fiecare intrare în service cu condiţia prezentării acestuia la momentul
realizării devizului.
Art. 4.3 Cadou de welcome back
La data ridicării cardului definitiv clientul va primi un cadou de welcome-back.
Cadoul poate fi: un set de magneți Fi4t Plus, un set de suport pahare Fi4t Plus, un set de odorizante
auto Fi4t Plus sau alte produse de merchandising disponibile la momentul eliberării cardului la
reparatorul autorizat.
Cadoul oferit este ales de către reparator în funcție de stocul de merchandising Fi4t Plus disponibil
la momentul oferirii acestuia. Cadoul nu se poate schimba cu alte produse de merchandising Fi4t
Plus sau cu alte produse de merchandising din gama Fiat și nici nu se poate fi echivalat în lei.
Cadoul este predat de reparator în baza unui proces verbal de predare – primire.
Art. 5 Promoţii dedicate
Pe toată perioada programului autovehiculele eligibile pot beneficia de promoţii dedicate.
Detalii despre ofertele dedicate (piese promovate, preţ ofertă, perioada de valabilitate a ofertei
dedicate) vor fi anunţate atât prin reţeaua de reparatori autorizaţi cât si pe site-ul dedicat programului.
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Ofertele dedicate vor constitui anexe la prezentul regulament.
Art.6. Alte promoții
În cazul în care la data intrării în service a autovehiculului pentru care a fost emis un card Fi4t se
desfășoară o promoție națională, clientul poate să aleagă promoția pe care o consideră mai avantajoasă.
Reducerile acordate la piesele de origine prin programului Fi4t Plus nu se cumulează cu reducerile
acordate pentru aceleași piese în cadrul promoțiilor naționale.
Reducerea acordată la manoperă prin programul Fi4t Plus se cumulează cu reducerea de preț
acordată pieselor de origine prin alte promoții naționale altele decât cele aferente programului.
Art.7. Excluderi
Reducerile acordate la piesele de origine prin programului Fi4t Plus nu se cumulează cu reducerile
acordate pentru aceleași piese în cadrul promoțiilor naționale.
Autovehiculele aflate în garanţie nu pot beneficia de ofertele programului Fi4t Plus.
Art.8. Clauze speciale
Prezenta campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.
Prin participarea la program, beneficiarii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament oficial şi a legislaţiei.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înceta programul înainte de împlinirea termenului, de a
modifica, de a suspenda, de a prelungi sau de a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public
(postare pe site-urile companiei) orice modificare.
Prin participarea la program, beneficiarii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament oficial şi a legislaţiei.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înceta programul înainte de împlinirea termenului, de a
modifica, de a suspenda, de a prelungi sau de a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public
(postare pe site-urile companiei) orice modificare.
Art.9. Datele cu caracter personal
Prin participarea la promoţie, beneficiarii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament oficial şi legislaţiei.
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Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înceta înainte de împlinirea termenului, de a suspenda, de a
prelungi sau de a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public (postare pe site-ul
https://fiatplus.fiatservice.ro) orice modificare.
Prin participarea la programul Fi4t Plus, persoana participantă își exprimă acordul pentru
colectarea, prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate. Tuturor participanţilor la aceast program le
sunt garantate în integralitatea drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 , privind
protecţia datelor cu caracter personal.
Prin completarea câmpurilor de date aferente formularul de solicitare card afișat pe
http://www.fiatservice.ro/solicitare-oferta/ sau prin completarea câmpurilor formularului tipărit prin care
se face solicitarea cardului Fi4t Plus la unul dintre reparatorii autorizați Fiat participanţi la program,
persoanele solicitante îşi exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, ca orice date cu caracter
personal, precum şi orice alte informaţii solicitate în formular și furnizate de către acesta să intre în bazele
de date Auto Italia și a rețelei sale autorizate Fiat, a membrilor Grupului Fiat cu scopul de a fi utilizate
pentru a răspunde solicitărilor acestora .
Totodată, participanții își pot exprima acordul sau dezacordul pentru prelucrarea şi utilizarea
datelor în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, altele decât cele solicitate prin
prezentul formular, marketing, publicitate şi marketing direct.
În baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa Bucureşti, sector 6, Bd. Timişoara,
nr. 102, participanţii îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: de acces, o dată pe an, la
procesul de prelucrare a datelor personale; de intervenţie asupra datelor transmise; de opoziţie, pentru
motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără
vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct. În cazul în care la data prezentei
promoții clientul nu își exprimă în mod expres acordul pentru primirea de comunicări ulterioare și nici nu a
facut-o la o dată anterioară promoției, informațiile cu caracter personal vor fi stocate în baza de date Auto
Italia și a reparatorului autorizat la care clientul a solicitat intervenția pe o perioada desfășurării
programului Fi4t Plus, inclusiv cu perioada de prelungire dacă aceasta va avea loc, la care se va mai
adăuga un an de la data terminării programului.
Art. 10 Litigii şi legea aplicabilă
Eventualele neînţelegeri apărute între organizator sau reprezenanții teritoriali ai organizatorului şi
participanţii la programul Fi4t Plus 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.
Legea aplicabilă este legea română.
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Art. 11 Forţa majoră
Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie
pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a îşi îndeplini obligaţiile asumate în Regulament. Apariţia unui
astfel de eveniment va fi anunţat participanţilor prin afişare pe site-ul Organizatorului.
Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă intervin schimbări de date sau dacă această
promoţie va fi modificată sau anulată, din motive care nu le sunt imputabile.
Plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator de a solicita
daune-interese.
Acest Regulament oficial, precum şi orice informaţie legată de promoţie, pot fi obţinute, în mod
gratuit, de către orice solicitant de la reparatorii participanţi la prezenta promoţie sau de pe
http://fiatplus.fiatservice.ro.

Reprezentant SC AutoItalia Impex SRL
Adrian Călinoiu
Director Tehnic
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ANEXA 1: la regulamentul oficial al programului FI4T PLUS
derulat în perioada 04 iunie 2021 – 31 decembrie 2021

Următorii reparatori autorizaţi participă la program:
NR. CRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DENUMIRE

LOCALITATE

AUTO ARESE

ARAD

AUTO BARI

BAIA MARE

AUTO BERGAMO

DEVA

AUTO ITALIA VEST

BUCUREŞTI

AUTO ITALIA COLENTINA

BUCUREŞTI

AUTO CALABRIA

RM. VÂLCEA

AUTO COMO

CONSTANŢA

AUTO CATANIA

CARANSEBEŞ

AUTO CESENA

CRAIOVA

APAN CARS

BRĂILA

AUTO FIRENZE

BOTOŞANI

AUTO LEVANTO

TIMIŞOARA

AUTO IMPERIA

BUCUREŞTI
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NR. CRT
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

DENUMIRE

LOCALITATE

AUTO MILANO

PIATRA NEAMŢ

AUTO PADOVA

IAŞI

AUTO PALERMO

PITEŞTI

AUTO PARMA

GALAŢI

AUTO ROMA

BRAŞOV

AUTO REGGIO EMILIA

SIBIU

AUTO RIMINI

SLOBOZIA

AUTO SIENA

ORADEA

AUTO SAN MARINO

BISTRIŢA

AUTO SAN REMO

BACAU

AUTO SAN REMO

ONEŞTI

AUTO TREVISO

TÂRGOVIŞTE

DAB AUTO

BUCUREȘTI

DIP MOTORS

BRAŞOV

MECATRONICS

ALBA IULIA

AUTO VENEŢIA

CLUJ NAPOCA

MIT MOTORS

BUCUREȘTI

ANEXA 2 la regulamentul programului Fi4t Plus
desfăşurat în reţeaua autorizată Auto Italia participantă
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în perioada 04.06.2021 – 31.12.2021
Oferta de preț piese Fi4t Plus valabilă pe perioada desfășurării programului.

Model

Fiat Albea 1.4
MPI 8V 2005 2010

Denumire

Pret client
(cu TVA
inclus)

filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil (pentru modele mai vechi de 2007)
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 2L
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 1L
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână
saboți
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor față (pentru modele fără ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS)
amortizor spate
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj (rulment presiune inclus)
tobă finală

20
24
25
51
63
35
69
83
166
150
32
17
346
226
132
176
176
119
119
581
223

tobă intermediară (pentru modelele mai vechi de 15.07.2006)

650

tobă intermediară (pentru modelele mai noi de 15.07.2006)
curea distribuție
rulment întinzător distribuție
întinzător curea accesorii
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
curea transmisie (pentru modele cu AC)
rulment fix accesorii (pentru modele cu AC)

587
100
133
137
37
69
77
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Model

Fiat Albea 1.2
MPI 16V 2002
-2005

Fiat Doblo 1.3
Mjet 75 CP
2005-2011

Denumire
curea servodirecție
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil (pentru modele mai vechi de 2007)
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 2L
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 1L
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână
saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor față (pentru modele fără ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS)
amortizor spate
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj ( rulment presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modele fără AC)
curea servodirecție
întinzător curea accesorii
curea transmisie (pentru modele cu AC)
rulment fix curea accesorii (pentru modele cu AC)
filtru ulei (PURFLUX)
filtru ulei (UFI)
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil

Pret client
(cu TVA
inclus)
55
20
21
25
51
63
35
69
83
166
150
32
21
346
226
132
176
176
119
119
358
223
643
234
28
35
137
65
77
26
20
18
20
17
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Model

Fiat Ducato 2.3
MJET 120 CP
2006 -2011

Denumire
ulei Selenia WR 5W30 (2L) (modele cu fitru particule)
ulei Selenia WR Diesel 5W40 (2L) (modele fără filtru
particule)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
plăcuțe frână (ɸ 284 mm)
disc frână (ɸ 257mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescente
amortizor față (pentru modele fără ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS, cu suspensie ranforsată)
amortizor spate
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modele fără AC)
întinzător curea accesorii
curea transmisie
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W40 (2L)
ulei Selenia WR 5W40 (1L)
set plăcuțe frână față
disc frână față

Pret client
(cu TVA
inclus)
103
84
69
339
78
112
149
150
32
51
260
255
146
169
169
29
119
119
457
287
469
747
67
160
119
19
60
18
17
84
47
102
193
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Model

Fiat Ducato
maxi 2.3 JTD
2001 -2006

Denumire
set plăcuțe frână spate
set saboți frână
disc frână spate
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescentă
amortizor față
amortizor spate
amortizor spate (suspensie bilamă)
braț oscilant dreapta light
braț oscilant stânga light
braț oscilant dreapta heavy
braț oscilant stânga heavy
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj
rulment presiune
tobă finală
tobă intermediară
racord flexibil
kit distribuție
curea transmisie
întinzător fix
întinzător fix
curea transmisie
rulment reglabil
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W40 (2L)
ulei Selenia WR 5W40 (1L)
set plăcuțe frână față
disc frână față

Pret client
(cu TVA
inclus)
139
140
172
32
54
298
227
197
350
350
350
350
47
147
147
823
402
911
1858
315
503
58
106
68
58
198
19
41
25
17
84
47
123
169

14

Model

Fiat Panda 1.1
54CP 2003 2009

Denumire
set plăcuțe frână spate
set saboți frână
disc frână spate
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescentă
amortizor față Q11,Q15
braț oscilant dreapta Q11,Q15
braț oscilant stânga Q11,Q15
braț oscilant dreapta Q18
amortizor față Q18
braț oscilant stânga Q18
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie
întinzător fix
întinzător fix
curea transmisie
rulment reglabil
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 2L
set plăcuțe frână față
disc frână față
set saboți frână (pentru modele fără ABS)
set saboți frână (pentru modele cu ABS)
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)

Pret client
(cu TVA
inclus)
97
146
155
179
32
54
200
281
281
281
200
281
37
127
127
918
343
138
503
58
106
68
58
198
20
23
22
63
52
64
109
101
66
32
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Model

Fiat Panda 1.2
60 CP 2003 2009

Denumire
bujie aprindere
amortizor dreapta față
amortizor stânga față
amortizor spate
braț oscilant
braț oscilant
flanșă amortizor față
set ambreiaj
tobă finală
tobă intermediară
curea distribuție
rulment întinzător distribuție
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
curea transmisie (modele cu AC)
întinzător curea accesorii
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (2L)
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (1L)
set plăcuțe frână față
disc frână față
set saboți frână (pentru modele fără ABS)
set saboți frână (pentru modele cu ABS)
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor dreapta față
amortizor stânga față
amortizor spate
braț oscilant
braț oscilant
flanșă amortizor față
set ambreiaj

Pret client
(cu TVA
inclus)
21
161
161
167
198
198
52
329
195
244
35
133
37
44
137
20
23
22
102
52
52
64
109
101
66
32
21
161
161
167
198
198
52
329
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Model

Fiat Panda 1.3
MJET 2003 2009

Denumire
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
curea transmisie (modele cu AC)
întinzător curea accesorii
filtru ulei (PURFLUX)
filtru ulei (UFI)
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
ulei Selenia WR 5W30 (1L)
set plăcuțe frână
disc frână
set saboți frână (pentru modele fără ABS)
set saboți frână (pentru modele cu ABS)
tambur frână
tambur frână (jantă aliaj)
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescente
amortizor dreapta
amortizor stânga
braț oscilant
braț oscilant
flanșă amortizor față
amortizor spate
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modele fără AC)
întinzător curea accesorii
curea transmisie (pentru modele cu AC)

Pret client
(cu TVA
inclus)
195
244
234
37
44
137
26
20
18
22
17
103
52
66
84
109
101
66
109
32
51
174
174
198
198
52
167
674
299
401
747
67
160
77
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Model

Fiat Punto 1.2
60 CP 20032010

Fiat Linea 1.4
77CP 2007 2012

Denumire
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei Selenia Gold Sintetic 10W40 2L
ulei Selenia Gold (1L)
set plăcuțe frână
disc frână
set saboți frână (modele fără ABS)
set saboți frână (modele cu ABS)
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă amortizor față
amortizor spate
set ambreiaj (rulment de presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
curea transmisie (modele cu AC)
întinzător curea accesorii
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (2L)
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (1L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)

Pret client
(cu TVA
inclus)
20
26
20
63
35
52
64
138
93
66
32
21
142
259
197
52
124
390
180
202
234
37
44
137
20
24
20
102
52
69
339
112
128
32

18

Model

Fiat Doblo
Panorama 1.3
Mjet 85 CP
2005-2011

Denumire
bujie aprindere
amortizor față dreapta
amortizor față
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă stânga
amortizor spate
set ambreiaj (rulment presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
curea transmisie
curea accesorii
întinzător curea accesorii
filtru ulei (PURFLUX)
filtru ulei (UFI)
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
ulei Selenia WR 5W40 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
plăcuțe frână (ɸ 284 mm)
disc frână (ɸ 257mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescente
amortizor față
amortizor față (pentru modele cu ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS, cu suspensie ranforsată)

Pret client
(cu TVA
inclus)
17
254
310
125
125
169
169
281
607
561
596
234
37
44
41
137
26
20
18
20
17
103
84
69
339
78
112
149
150
32
51
131
326
255
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Model

Fiat Dolbo
Cargo 1.3 Mjet
75 CP 20052011

Denumire
amortizor spate
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
racord flexibil
kit distribuție
curea transmisie (pentru modele fără AC)
întinzător curea accesorii
curea transmisie
filtru ulei (PURFLUX)
filtru ulei (UFI)
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
ulei Selenia WR 5W40 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
plăcuțe frână (ɸ 284 mm)
disc frână (ɸ 257mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescente
amortizor față (pentru modele cu ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS)
amortizor față (pentru modele cu ABS, cu suspensie ranforsată)
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga

Pret client
(cu TVA
inclus)
146
169
169
29
119
119
457
287
369
254
747
67
160
119
26
19
18
20
17
103
84
69
339
78
112
149
150
32
51
289
282
255
169
169

20

Model

Fiat Ducato
minibus 2.3
MJET 120 CP
2006 -2011

Denumire
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
amortizor spate
amortizor spate
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
tobă intermediară
kit distribuție
curea transmisie (pentru modele fără AC)
întinzător curea accesorii
curea transmisie
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
filtru combustibil
ulei Selenia WR 5W40 (2L)
ulei Selenia WR 5W40 (1L)
plăcuțe frână
disc frână
set plăcuțe frână spate
set saboți frână
disc frână spate
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescentă
amortizor
braț oscilant dreapta heavy
braț oscilant stânga heavy
pivot
flanșă dreapta
flanșă stânga
set ambreiaj
rulment presiune
tobă finală

Pret client
(cu TVA
inclus)
29
119
119
146
146
457
433
448
747
67
160
119
19
60
18
17
84
47
187
260
139
140
190
32
54
314
350
350
47
147
147
823
402
911
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Model

Fiat Bravo Fiat
Bravo 1.4

Fiat Bravo 1.6

Denumire
tobă intermediară
racord flexibil
kit distribuție
curea transmisie
întinzător fix
întinzător fix
curea transmisie
rulment reglabil
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (1L)
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
set plăcuțe frână spate
DISCURI SPATE
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor dreapta
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă dreapta
amortizor spate
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
toba intermediara
curea transmisie (modele cu AC)
întinzător curea accesorii
kit distribuție
filtru ulei
filtru aer
filtru polen

Pret client
(cu TVA
inclus)
1858
315
503
58
106
68
58
198
20
29
24
52
102
69
339
62
79
32
21
520
185
204
79
79
132
639
251
542
44
137
234
37
46
24
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Model

Fiat Grande
Punto 1.3

Denumire
ulei
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
plăcuțe frână față
disc frână-257mm
set plăcuțe frână spate
DISCURI SPATE
lichid frână Tutela (0.5L)
bujii aprindere
amortizor dreapta
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
amortizor spate
set ambreiaj
rulment presiune
tobă finală
toba intermediara
curea transmisie (modele fără AC)
curea transmisie (modele cu AC)
întinzător curea accesorii
rolă accesorii (modele cu sau fără AC)
rolă accesorii (modee fără AC)
kit distribuție
filtru ulei (PURFLUX)
filtru aer
filtru polen
ulei
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie incandescente

Pret client
(cu TVA
inclus)
52
103
93
112
62
79
32
53
363
185
204
79
157
788
403
251
206
39
72
52
47
52
413
26
18
14
52
103
69
126
112
170
32
51
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Model

Fiat Grande
Punto 1.2

Denumire
amortizor dreapta
amortizor sg
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă dreapta
amortizor spate
set ambreiaj (rulment presiune inclus)
tobă finală
toba intermediara
CUREA ACCESORII
întinzător curea accesorii
kit distribuție
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei
ulei Selenia WR 5W30 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor dreapta
amortizor sg
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă dreapta
amortizor spate
set ambreiaj ( rulment de presiune inclus)
tobă finală
toba intermediara

Pret client
(cu TVA
inclus)
189
189
125
125
126
126
140
457
305
279
41
160
747
20
24
14
52
103
69
126
134
241
32
17
189
189
125
125
126
126
155
621
192
236
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Model

Fiat Grande
Punto 1.4

Denumire
curea accesorii
întinzător curea accesorii
kit distribuție
filtru ulei
filtru aer
filtru polen
ulei
ulei Selenia K Pure Energy 5W40 (2L)
set plăcuțe frână față (ɸ 257 mm)
disc frână (ɸ 257 mm)
set saboți frână
tambur frână
lichid frână Tutela (0.5L)
bujie aprindere
amortizor dreapta
amortizor sg
braț oscilant dreapta
braț oscilant stânga
flanșă dreapta
flanșă dreapta
amortizor spate
set ambreiaj (rulment presiune inclus)
tobă finală
toba intermediara
curea accesorii
întinzător curea accesorii
curea transmisie (pentru modelele fără AC)
kit distribuție

Pret client
(cu TVA
inclus)
41
137
234
20
24
14
52
102
69
126
112
170
32
17
189
189
125
125
126
126
140
607
224
231
41
137
37
234
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