CINE SUNTEM NOI?
Noi suntem Casa Auto Iasi SRL cu sediul social in mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, spatiul S1, jud. Iasi, inregistrata
la ORC sub nr. J 22/2773/1996, CUI RO 4981476.
CUM NE PUTETI CONTACTA?
Ne puteti contacta la/prin:
Adresa: mun. Iaşi, Sos Pacurari nr.177, spatiul S1, jud. Iasi
Email: contact@testergrup.ro
Telefon: 0232-933
CASA AUTO IMPARTASESTE CU DVS PASIUNEA PENTRU MAȘINI
In cazul in care Casa Auto Iasi SRL a obţinut în mod direct adresa dvs de poştă electronică la vânzarea unui
produs sau serviciu catre dumneavoastra, în conformitate cu prevederile legii Casa Auto Iasi SRL poate
utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale si alte comunicari referitoare la
produse sau servicii similare pe care Casa Auto Iasi SRL le comercializează si/sau poate folosi respectivele
date de contact pentru marketingul direct al propriilor produse sau servicii similare.
CE AM DORI SA VA COMUNICAM IN VIITOR SI CUM?
In alte situatii decat cea de mai sus, daca doriti sa primiti din partea Casa Auto Iasi SRL informații și
consiliere despre produsele si serviciile noastre, informatii despre noi și/sau despre partenerii nostri
(importatori si productori de autovehicule), despre alte persoane juridice, inclusiv in legatura cu servicii
si/sau produse ale acestora, comunicari diverse, oferte adaptate intereselor dvs, comunicari comerciale,
invitatii de participare la evenimente sau la sondaje de opinie si altele similare, oferte și comunicări
personalizate prin utilizarea unor tehnici informatice care implică un proces decizional automatizat, inclusiv
crearea de profiluri, va rugam sa bifati mai jos toate canalele de comunicare preferate de dumneavoastra:
Prin poștă / curier, pe adresa poștală: _____________________________________________ [ ] da [ ] nu
Prin poștă electronică (e-mail, mesagerie instant) pe adresa : _________________________ [ ] da [ ] nu
Prin telefon (SMS) pe nr. de telefon :__________________________

[ ] da [ ] nu

Prin telefon (apel) pe nr. de telefon: ____________________________

[ ] da [ ] nu

Aveti in permanenta, în mod gratuit și facil, posibilitatea de a renunta la a primi comunicari din partea Casa
Auto Iasi SRL prin transmiterea unei solicitari in acest sens pe oricare din modalitatile de contact de mai sus,
cât şi cu ocazia fiecărui mesaj care contine posibilitatea de renuntare, accesând link-ul DEZABONARE din
subsolul oricărui email primit de la noi sau trimiţând solicitarea ta prin email, la adresa
contact@testergrup.ro .
Pentru orice solicitare ulterioara din partea dvs cu privire la comunicarile transmise de Casa Auto Iasi SRL
suntem la un apel, un click sau un email distanță, ne puteti scrie la datele de contact de mai sus ori vă
așteptăm într-unul dintre showroom-urile noastre!
Nume _______________________ / Prenume_____________________

Data ______________________ Semnatura ____________________________

