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PROCEDURA DE LUCRU CAMPANIE PROMOŢIONALĂ 
„LICHIDE RĂCIRE” 

DERULATĂ ÎN PERIOADA 01.09.2020-02.10.2020 
 
 
În atenţia:  Reţelei de Reparatori Autorizaţi Renault 
Subiect:     Campania promoţională client final – „LICHIDE RĂCIRE”– 01.09.2020-02.10.2020 
Obiectiv :   Informare şi acord Reparatori Autorizaţi Renault 
În atenţia:  Director General, Director Piese de Schimb, Consilieri vânzări Produse 
 

Stimaţi Parteneri, 
 

În perioada 01.09.2020-02.10.2020, Renault Commercial Roumanie S.R.L. (în continuare 
„RCR”) organizează prin intermediul site-ului www.daciapiese.ro campania promoţională denumită 
„LICHIDE RĂCIRE” (în cele ce urmează „Campania”), care are ca scopuri principale atragerea şi 
creşterea gradului de satisfacţie a unui număr cât mai mare de clienţi profesionişti, precum şi 
dezvoltarea activităţii de comercializare a Produselor Renault de origine. 

 
Campania se adresează clienţilor persoane juridice ce achiziţionează on-line, prin intermediul 

site-ului www.daciapiese.ro de la Reparatorii Autorizaţi Renault Produse Renault cu referinţele 
menţionate în tabelul de mai jos. 
 

1. Descrierea Campaniei 
 
A. Orice client persoană juridică („Beneficiar”) ce achiziţionează, prin intermediul site-ului 

www.daciapiese.ro, de la Reparatorii Autorizaţi Renault participanţi, Produse cu reperul/reperele 
aflate în promoţie (conform “Tabel repere participante la Campania „LICHIDE RĂCIRE”) în perioada 
01.09.2020-02.10.2020, primeşte din partea Reparatorului Autorizat Renault de la care a achiziţionat 
Produse obiect al promoţiei un avantaj comercial sub formă de primă de volum conform precizărilor 
de la punctul B. 

 
Tabel repere participante la Campania „LICHIDE RĂCIRE” 

achiziţionate în perioada 01.09.2020-02.10.2020 
 

Repere participante Descriere 
6001997196 LICHID RACIRE GLACEOL RX TYPE D 1 L 
7711428132 LICHID DE RACIRE 

B. În funcţie de valoarea achiziţiilor de Produse aferente reperelor aflate în promoţie (calculată 
la preţul de achiziţie de la Reparatorul Autorizat Renault) comandate de Beneficiar în perioada de 
valabilitate a Campaniei și livrate Beneficiarului de Reparatorul Autorizat Renault în funcție de 
disponibilitățile sale de stoc, fiecare Beneficiar va primi din partea Reparatorului Autorizat Renault de 
la care a achiziţionat Produsele un avantaj client, sub formă de primă de volum, reprezentând 
minimum 20% din valoarea achiziţiilor. De ex: pentru o valoare totală a achiziţiilor de 10.000 € în 
perioada Campaniei, Beneficiarul va primi un avantaj client de minimum 2.000 €. 

 

RCR va rambursa lunar Reparatorului Autorizat Renault participant reducerea acordată sub 
formă de primă de volum, ȋn limita a 20% din valoarea achiziţiilor, rambursare care se va face 
începând cu luna de debut a Campaniei (până la închiderea perioadei de desfăşurare a Campaniei şi 
onorarea de către Automobile Dacia S.A. a tuturor comenzilor de Campanie valide lansate de către 
Reparatorul Autorizat ca urmare a solicitărilor primite prin intermediul site-ului www.daciapiese.ro) 
la Preţul Net Reparator Autorizat (PNC) valabil în luna de facturare. 
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Participante la prezenta Campanie sunt doar Produse din reperele de mai sus,  comandate, 
unitar sau în pachete, de către Reparatorii Autorizaţi Renault de la Centrul de Piese de Schimb Oarja 
al Automobile Dacia S.A., până în ultima zi de valabilitate a Campaniei şi livrate în funcţie de 
disponibilitatea de stoc a Centrului de Piese de Schimb. 

 
RCR va verifica în mod automat, în orice moment al Campaniei, prin intermediul sistemelor 

informatice interfaţate cu DMS, îndeplinirea condiţiilor de mai sus. Ȋn eventualitatea ȋn care datele nu 
pot fi preluate automat de către RCR din sistemele informatice ale mărcii interfaţate cu DMS-ul 
Reparatorului Autorizat, Reparatorul Autorizat nu va putea beneficia de rambursările aferente acestei 
Campanii. 

 
Dacă se constată că Produsele din reperele ȋn cauză achiziţionate, prin intermediul site-ului 

www.daciapiese.ro, de la Reparatorii Autorizaţi Renault participanţi, nu îndeplinesc condiţiile 
menţionate la alineatele precedente, acestea nu vor fi luate în considerare pentru calculul cifrei de 
afaceri a Reparatorului Autorizat conform căreia se calculează Bonusul de campanie RenaultParts, iar 
dacă au fost luate în calcul, se va retrage suma acordată în mod nejustificat, prin stornarea 
facturii/facturilor aferente. 

 
RCR îşi rezervă dreptul de a solicita Reparatorilor Autorizaţi Renault participanţi/beneficiarilor 

toate documentele care să facă dovada actului comercial care are ca obiect vânzarea/achiziţia 
Produselor comandate pe perioada anunţată a acestei Campanii. În cazul în care se constată practici 
între Reparatorii Autorizaţi Renault şi clienţii beneficiari ai acestora prin care oricare dintre facturile 
aferente Produselor comandate în cadrul Campaniei a fost creată în scopul obţinerii avantajului 
comercial, fără a reprezenta o tranzacţie reală a Produselor, RCR îşi rezervă dreptul de a recupera 
avantajul comercial plătit şi necuvenit, prin retragerea avantajelor comerciale aplicabile în cadrul 
prezentei Campanii promoționale. 

 
2.   Beneficiarii ofertei 
Oferta este valabilă pentru persoanele juridice care achiziţionează reperele participante la 

promoţie prin intermediul site-ului www.daciapiese.ro – Beneficiarii. 
 
Beneficiar al Campaniei nu poate fi un Reparator Autorizat Renault/Dacia. 
 
3. Mecanismul de desfăşurare al Campaniei  
 
Beneficiarul: 
Comandă on-line prin intermediul site-ului www.daciapiese.ro, în perioada Campaniei, către 

Reparatorul Autorizat Renault ales, Produse din reperele participante. Clientul poate lansa oricâte 
comenzi aferente reperelor participante în perioada 01.09.2020-02.10.2020. Valoarea achizițiilor sale 
va fi calculată la finalul perioadei de promoție, ca total al valorii comenzilor de promoție lansate și 
facturate. 

 
Consilierul vânzări piese de schimb (VPR) al Reparatorului Autorizat Renault 

- informează Beneficiarii despre oferta curentă;  
- dacă este cazul, asigură livrarea comenzii/comenzilor în termenele agreate Beneficiarul 

Campaniei; 
- emite către Beneficiarul Campaniei factura de achiziţie a reperelor aflate în promoţie şi, dacă 

se acordă separat, factura aferentă avantajului comercial oferit. 
 
Facturile aferente avantajului comercial oferit Beneficiarilor Campaniei vor fi trimise scanate şi 

însoțite de un Centralizator în format Excel extras din sistemul DMS al fiecărui Reparator Autorizat, în 
termen de maximum 30 de zile de la data livrării ultimelor comenzi aferente Campaniei, lansate de 
către Reparatorul Autorizat ca urmare a solicitărilor primite prin intermediul site-ului 
www.daciapiese.ro, către RCR la următoarea adresă: alexandru-stefan.mosneag@renault.com. 

 
Model tabel centralizator pentru evidențierea avantajului comercial 
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oferit Beneficiarilor Campaniei „LICHIDE RĂCIRE” desfăşurate în perioada 01.09.2020-
02.10.2020 

 
BIR Cod client 

DMS 
Nume 
client 

Nr comanda 
RPS 

Data creare 
comanda RPS 

Referinta Descriere referinta QV Total facturat 
(RON fara TVA) Nr factura Data factura Nr OR 

(DMS) 

Aaaaaaaa 000076 BBBbbb cccccccc  6001999710 DACIA OIL DIESEL 4L 4,00 60,00 DDDddd 20160129 EEEeee 

                      

 
După închiderea perioadei de desfăşurare a Campaniei şi onorarea de către Centrul de Piese de 

Schimb al Automobile Dacia S.A. a tuturor comenzilor de Produse din Campanie lansate de către 
Reparatorul Autorizat ca urmare a solicitărilor primite prin intermediul site-ului www.daciapiese.ro, 
RCR verifica pe baza informaţiilor provenite din sistemele informatice de facturare SAP, respectiv SAR, 
cantităţile aprovizionate de la Centrul de Piese de Schimb al Automobile Dacia S.A. şi vândute ulterior 
Beneficiarilor care au achiziţionat Produse din reperele participante în Campanie în condiţiile mai sus 
menţionate. În situaţia în care se constată diferențe între cantităţile achiziţionate prin SAP şi cele 
facturate prin SAR se va proceda la regularizarea (şi unde este cazul recuperarea) bonusurilor plătite 
în mod necuvenit. 
 

Pentru Reparatorii Autorizaţi care au încheiat cu RCR un acord de agreare a procesului de 
facturare în numele Reparatorului Autorizat, RCR va emite factura aferentă primei de volum. Această 
factură va avea termen de plată de 30 de zile de la data emiterii. 

 
Reparatorii Autorizaţi care nu au semnat cu RCR un acord de agreare a procesului de emitere 

facturi în numele Reparatorului Autorizat, vor emite ei înşişi factura aferentă primei de volum. Această 
factură va avea termen de plată de 40 de zile de la data emiterii. 

 
Managerii Vânzări Extra-Rețea RCR  
Pe toată durata Campaniei, Managerii Vânzări Extra-Rețea ai RCR vor superviza desfăşurarea 

acesteia şi promovarea către clienții Reparatorului Autorizat. 
 

4. Confirmare luare la cunoştinţă şi acord al Reparatorului Autorizat Renault în privinţa 
prezentei Proceduri de lucru şi participării la Campania „LICHIDE RĂCIRE” derulate în 
perioada 01.09.2020-02.10.2020. 

 
În cazul în care Reparatorul Autorizat Renault doreşte să participe la Campanie, reprezentantul 

acestuia va bifa mai jos acordul pentru participare, apoi va semna, ştampila şi data acordul şi îl va 
trimite scanat catre Managerul Vânzări Extra-Rețea RCR alocat precum si la următoarea adresă: 
alexandru-stefan.mosneag@renault.com. În cazul în care Reparatorul Autorizat Renault nu doreşte să 
participe la Campanie, acesta va ignora prezenta Procedură de lucru, nefiind necesar să transmită către 
RCR vreo informare referitoare la neparticipare. 

 
Reparatorii Autorizaţi Renault care şi-au exprimat acordul de participare la Campanie sunt 

direct răspunzători faţă de Beneficiari ȋn ceea ce priveşte disponibilitatea ofertei Campaniei către 
Beneficiari pe toată perioada de valabilitate a Campaniei. 

 
În cazul în care documentele solicitate conform prezentei proceduri nu vor fi transmise de 

Reparatorul Autorizat Renault participant în condiţiile menţionate mai sus, RCR nu va rambursa 
contravaloarea aferentă primei de volum. 

 
RCR îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei, cu anunţarea prealabilă în mod 

public. 
  




