Bases legals: PROMOCIÓ AIRE CONDICIONAT
“SETEMBRE 2021”
RODI METRO, S.L. – C.I.F.: B60864311
Promoció vàlida del 1 al 30 de setembre de 2021.
Promoció exclusiva online només aplicable a les compres realitzades a través de la web de Rodi
Motor Services www.rodi.cat. Revisió i recàrrega de l'aire condicionat per només 54,95 €. Preu
d’oferta per a recàrrega de líquid refrigerant R-134-A, amb una quantitat màxima de 700 grams,
inclosa la quantitat necessària de reposició d’oli del compressor i del colorant, si aquest fos
necessari. Impostos inclosos. En cas de que sigui necessari carregar més gas, es facturarà apart.
En cas de que un vehicle precisi menys de 700 grams de gas, el preu baixarà per la Taxa del
Gas (26€/kg).
Es realitzarà una recarrega amb una estació de carrega automàtica seguint els següents passos,
en aquest ordre: recuperació del gas remanent, buidat del circuït i, per últim, la carrega del gas
amb la inserció de l’oli més el colorant, si fos necessari. Inclou el control de les pressions de
treball del sistema, així como de la temperatura de fred generada pel conjunt. El preu d’aquesta
oferta no inclou ninguna recerca de fuites del sistema, reparacions del mateix o la substitució de
qualsevol altre component, com el filtre d’habitacle o el filtre deshidratador, entre altres.
Durant els dies de la promoció, es descomptarà 10€ (IVA inclòs) sobre el cost del producte.
Limitat a una participació per DNI. El descompte no s'aplica en els altres serveis, ni en l'ecotaxa.
El client té fins el 30 d’octubre del 2021 per realitzar la recarrega en un dels tallers de RODI
MOTOR SERVICES sempre hi quan disposi de la maquina de càrrega d’aire.
En aquesta promoció, hi pot participar qualsevol persona major d'edat que tingui el seu domicili
al territori nacional espanyol (només península). Queda exclòs de la promoció el taller situat en
Ctra. d'Espanya S/N, AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA (Andorra). Durant els dies que duri la
promoció, podrà dirigir-se a atencionalcliente@rodi.es per a qualsevol reclamació o incidència
relativa a la promoció.
Estan excloses les empreses de rènting, de lloguer de vehicles i flotes, així com distribuïdors i
tallers de pneumàtics.
Rodi Motor Services es reserva el dret a substituir, en qualsevol moment, els regals oferts per
uns altres que tinguin un valor equivalent o de característiques semblants.
La participació en la promoció implica el coneixement i l'acceptació de les característiques i dels
límits d'Internet.
Rodi Motor Services queda eximit de qualsevol responsabilitat si es veiés forçada a cancel·lar,
escurçar, prorrogar, posposar la promoció o 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, funcionament defectuós, suspensió o 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 a verificar la veracitat dels documents i de la informació
facilitada —a més 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 suposa 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.

