Procedura de acordare a tichetului de reducere service in valoare de 210 euro fara TVA (250
Euro TVA inclus)
1. Conditii de acordare a tichetului de reducere service:
Ca sa poti beneficia de tichetul de reducere service in valoare de 210 euro fara TVA (250 Euro TVA
inclus) trebuie sa achizitionezi orice model Ford (autoturism, vehicul comercial – vez mai jos conditiile de
eligibilitate) in perioada 1 – 30 iunie 2020 de la un dealer autorizat FORD din reteaua de dealeri FORD de
pe teritoriul Romaniei. Tichetul de reducere service se acorda indiferent de forma de finantare aleasa si
se atribuie posesorului masinii in momentul ridicarii actelor de proprietate. Tichetul se inmaneaza
clientului de catre agentul de vanzari la semnarea actelor de achizitie.
Eligibilitate tichet reducere:
 pentru achizitionarea de vehicule comerciale/autouitilitare, sunt eligibile persoanele juridice;
 pentru achizitionarea autoturisme, sunt eligibile atat persoanele fizice cat si juridice.

2. Conditii generale de folosire a tichetului:
Tichetul de reducere de service este valabil la service-ul distribuitorului Ford („Dealerul Ford”) de la care
ai achizitionat autovehiculul Ford in termen de 25 de luni („Termenul”) de la data achizitiei
autovehiculului Ford.
Orice client beneficiaza de suma de 210 Euro fara TVA (250 euro TVA inclus – „Suma”), in echivalent Lei
la cursul de schimb RON/EUR agreat cu Dealerul Ford la data emiterii acestui document („Suma”
pentru fiecare serie VIN in parte.
Suma va putea fi folosita pana la epuizarea ei integrala pentru urmatoarele servicii:
- Achizitionarea de pachete de service – detalii la: https://www.ford.ro/cumpara/servicii-siaccesorii/garantii/ford-protect/service-plans
- Achizitionarea de accesorii originale Ford – detalii la: https://www.accesorii-ford.ro/
- Achizitionarea de lucrari service de la Dealerul Ford: ex. revizii periodice, inlocuirea pieselor supuse
uzurii etc – detalii la Dealerul Ford.
Tichetul de reducere nu poate fi preschimbat in bani.
In cazul in care valoarea achizitiilor este inferioara valorii Sumei, restul Sumei nu va face obiectul predarii
catre client ci va putea fi folosit in interiorul Termenului la achizitia unui produs sau serviciu oferit de
Dealerul Ford. In cazul in care valoarea achizitiilor depaseste valoarea Sumei, diferenta pana la valoarea
achizitiilor va fi achitata de catre client prin mijloacele de plata acceptate la Dealerul Ford.
Tichetul de reducere Ford este valabil pana la epuizarea Sumei in cadrul Termenului. Neepuizarea
Sumei in cadrul Termenului de valabilitate nu creeaza obligatia Dealerului Ford de a inmana/ transfera
restul Sumei catre clientul Ford. Transferul proprietatii asupra autovehiculului Ford in cadrul
Termenului inceteaza valabilitatea tichetului de reducere.
Evidenta sumelor cheltuite din cadrul tichetului de reducere Ford va fi tinuta de Dealerul Ford.

