
 
 

Bases legals  

 DTE DEL IVA EN CANVI D’OLI ONLINE  

RODI METRO, SL – CIF: B-60864311 

 
Promoció vàlida del 22 al 28 de març del 2021 (ambdós inclosos) o fi d’existències. 

 
Durant els dies que duri la promoció, es descomptarà el 21% sobre el cost del pack de canvi d’oli elegit, previ a l’aplicació de l’IVA.  
Això suposa un descompte del 17,36% sobre el producte un cop aplicat l’IVA. Per què s’aplica aquest descompte? Si a 100€ de 
base imposable li apliques el 21% son 121€, però si descomptes el 21% a 121€ el resultat és 25,41€ en lloc de 21€. Per tant, per a 
restar els 21€ que suposa l’IVA s’ha de restar el 17,36%. Només aplicable a les compres realitzades a través de la web de Rodi 
Motor Services www.rodi.cat 
 

 
Promoció limitada a les primeres 175 revisions de canvi d’oli tipus BASIC, PLUS, PREMIUM, CONFORT, venudes a través de la 
plataforma www.rodi.cat. Totes les revisions inclouen: ma d’obra; oli CEPSA o ELF (fins a 5L); nivells( fins a 1L d’anticongelant i 2L 
eixugaparabrises), i el test de seguretat. Impost de residus de 0.06€/L no inclòs. Totes les revisions son amb filtres originals o 
equivalents. En cas que fossin necessaris més L d’oli, anticongelant o eixugaparabrises no se’ls aplicaria el descompte. 
 

 
Per a qualsevol reclamació o incidència relativa a la promoció, pot adreçar-se a atencionalcliente@rodi.es fins al 15 de abril del 2021. 

 
En aquesta promoció, hi pot participar qualsevol persona major d’edat que tingui el seu domicili al territori nacional espanyol (només 
península) amb un límit de 1 revisió per cif/dni. 
 
El canvi d’oli es podrà realitzar en qualsevol centre Rodi Motor Services amb cita prèvia sol·licitada a través de la web. Queden 

exclosos de la promoció els tallers de Galicia i el taller d'Andorra (Ctra. d'Espanya S/N, AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA). 

 
En resten excloses les empreses de rènting, de lloguer de vehicles i les flotes. 

 
Rodi Motor Services no és responsable de cap errada, omissió, interrupció, supressió, defecte, retard de funcionament o de 
transmissió, avaria de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat o modificació de les inscripcions o dels errors en què 
s’hagi pogut incórrer durant la inscripció i el registre de les dades dels consumidors, ja que són ells qui s’han d’assegurar en tot 
moment de la correcta inscripció i del registre de les seves dades.  
 

La participació en aquesta promoció implica el coneixement i l’acceptació de les característiques i dels límits d’Internet. 

 
Rodi Motor Services queda eximida de qualsevol responsabilitat si es veiés forçada a cancel·lar, escurçar, prorrogar, posposar la 
promoció o a modificar-ne les condicions per causa de força major, per esdeveniments aliens a la seva voluntat o per causes 
justificades, i no se li podran exigir responsabilitats per aquests motius. En qualsevol cas, Rodi Motor Services es reserva la possibilitat 
de prolongar el període de participació. 

 
Així mateix, Rodi Motor Services no es pot considerar responsable de cap dany directe o indirecte provocat per una interrupció, un 
funcionament defectuós, una suspensió o un final de la promoció o qualsevol altre motiu, ni tampoc dels danys directes o indirectes 
com a resultat, de la manera que sigui, de la connexió al lloc web. 
 
Rodi Motor Services es reserva el dret de verificar la veracitat de la informació i dels documents facilitats —i de sol·licitar qualsevol 
informació i documentació complementària—, i també d’emprendre les accions legals que li corresponguin en cas de falsedat de les 
informacions o dels documents aportats. Qualsevol declaració falsa per part d’un participant suposarà la seva exclusió de la promoció 
sense dret a descompte. Els formularis amb dades il·legibles, incorrectes, incompletes o falses es consideraran nuls.  
 
 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES  

 

Responsable: GRUPO RODI (Rodi Metro, SL, B-60864311 i filials. www.rodi.es/aviso-legal),  C/ Pere de Cabrera, 16, 5è, 25001 de 

Lleida, a/e: atencionalcliente@rodi.es.  

Finalitat: participar en la nostra promoció, l’enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries 

sobre els nostres productes o serveis que puguin ser del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.  

Legitimació: consentiment de l’interessat.  

Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades.  

Drets: pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, i també accedir, rectificar, suprimir les seves dades i la resta de drets 

a atencionalcliente@rodi.es.  

Informació addicional: pot ampliar la informació a través de l’enllaç de política de privacitat. 
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