
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  
“Cumpara acum in rate prin TBI Pay si Luxury Motors te premiaza” 

1. Organizatorul campaniei Campania „Cumpara acum in rate prin TBI Pay si Luxury Motors te 
premiaza” denumita in cele ce urmeaza “Campania” este organizata de: 

Luxury Motors Concept S.R.L., cu sediul social in Romania, Bucuresti,Sector 6, Strada 
Economu Cezarescu 45, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13639/2020, avand 
CUI 43199420,avand ca obiect principal de activitate codul caen 4511-Comert cu autoturime 
si autovehicule usoare (sub 3.5 tone) avand ca reprezent legal pe Nicorescu Daniela, in 
calitate de Administrator , denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu 
prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament” 

• Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui 
termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta 
campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora 
avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator. 

• Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, 
fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului  https://
luxurymotors.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatia  Organizatorului. 

  2. Scopul campaniei  
       2.1.Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii, adresate 
persoanelor fizice care achizitioneaza un autovehicul utilizat (second-hand) de la comerciantii 
parteneri ai Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul 
Regulament. 

 3. Durata campaniei   
        3.1.Campania se desfasoara in perioada 05.12.2021 – 05.01.2022, offline in locatia 
organizatorului Luxury Motors Concept S.R.L la adresa din Strada Dezrobirii, Nr.134, Bucuresti, 
Sector 6. 

 4. Beneficiile campaniei 
        4.1.Organizatorul ofera la achizitia fiecarei masini cu plata in rate prin TBI Pay un voucher 
in valoare de 1000 de lei reducere din pretul afisat. 

 5. La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice (denumite in continuare„Participanti”), 
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  
         a) Sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;  
         b) Au varsta cuprinsa intre 18 si 75 ani (varsta maxima a aplicantului la data finalizarii 
contractului de credit);  
         c) Contracteaza un credit de achizitie bunuri/servicii de la TBI Money in valoare de minim 
10.000 (zece mii ) lei in perioada Campaniei, in vederea achizitionarii unui autovehicul .  
        d) Sunt clienti existenti ai Organizatorului, care au un credit activ sau un credit rambursat 
integral sau sunt clienti noi ai Organizatorului, care nu au un credit activ sau rambursat integral 
acordat de Organizator. 
         5.1.Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de 
participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament. 
       5.3.La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul 
Organizatorului, precum afini si rudele de gradul 1 ai acestora.  



       5.4.Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza 
dosarului de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a 
creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare. 

6. Mecanismul campaniei: 
La achizitia unui autoturism in sistemul de rate oferit de TBI Pay,in perioada campaniei, clientul 
primeste pe loc un discount aplicat la pretul de vanzare al masinii din locatia Organizatorului. 

7. Taxe si impozite  
        8.1. Impozitul pe veniturile din premii si alte obligatii fiscale aferente premiilor acordate in 
cadrul prezentei Campanii, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
actualizata cu modificarile ulterioare in vigoare la data emiterii prezentului 
Regulament, va fi calculat si suportat de catre Organizator.  
8.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in 
sarcina exclusiva a castigatorilor. Dupa data ridicarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente 
acestora revin castigatorilor . 

8.Litigii si legea aplicabila  
        9.1. Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al 
Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, 
acestea vor fi solutionate de instantele competente.  
       9.2. Legea aplicabila este legea romana. 

9. Protectia datelor personale  
       10.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in 
conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.  
       10.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor  
dumneavoastra in ceea ce priveste solicitarea documentelor cu privire la verificarea identitatii 
dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorilor, precum si postarea datelor 
dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare si pe site-ul 
companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare 
decernarii premiilor si incheierii campaniei.  

 
Exemplu reprezentativ: Pentru o valoare totală a creditului pentru achiziţie de bunuri/servicii 
de 25.500 lei, pe 60 luni, cu o rata anuală a dobânzii de 12% (fixă pe toată durata contractului), 
comisionul de analiză a dosarului (finanţat de creditor) este de 450 lei, asigurarea de viaţă 
(finanţată de către creditor) este de 1.712,70 lei, comisionul de administrare a creditului este de 
0 lei, valoarea ratei lunare (pentru rate egale) este de 615,34 lei, valoarea totală plătibilă este de 
36.920,49 lei și dobânda anuală efectivă (DAE) este 13,49%. Rata anuală a dobânzii este  
determinată de TBI Money pe baza profilului fiecărui client şi va fi comunicată clientului în cadrul 
informărilor precontractuale.  

 
Organizator  
Luxury Motors Concept Srl 




