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FORMULAR ACORDARE CONSIMŢĂMÂNT 

 

*câmpurile marcate sunt obligatorii 
 

*Subsemnatul/a ___________________________ (numele şi prenumele) 

Cod client _______________________________  

*Telefon: ________________________________ 

*Adresă e-mail: ___________________________ 

*Tipul de Solicitare ________________________ 

*Modelul de Interes ________________________ 

Bugetul _________________________________ 

Marca si Modelul Vehiculului Actual ___________________________ 

Data Intrarii pe Piata ___________________________ 

 

Am citit şi am luat la cunoştinţă conţinutul Notei de informare valabile din data de 25.05.2018 de la Premium 

Auto S.R.L. şi Jaguar & Land Rover UK. 

Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal şi doresc să îmi exprim 

următoarele opţiuni referitoare la: 

1. Primirea ofertelor comerciale, reofertarea (marketing direct) de la importatorul Premium Auto 

S.R.L:  

E-mail: DA ______________________   NU ______________________ 

2. Primirea ofertelor comerciale, reofertarea (marketing direct) de la producătorul Jaguar & Land 

Rover:  

E-mail: DA ______________________   NU ______________________ 

3. Doresc să fiu informat personal, la adresa de contract, în situaţia în care este necesară o rechemare 

în service a autovehiculului cumpărat/deţinut (recall service):  

 DA ______________________                NU ______________________ 

Opţional, pot fi contactat şi prin: 

Adresă poştală: ____________________________________; 

Telefon: ________________________________. 

Refuzul de acordare a consimţământului nu are consecinţe juridice, dar poate ajuta Jaguar & Land Rover şi 

Premium Auto să perfecţioneze serviciile şi să stabilească o foarte bună comunicare cu clienţii, informându-i ori de 

cîte ori există anumite avantaje de interes. Sau 

Retragerea sau modificarea acestui acord se poate face prin completarea Formularului de retragere 

consimţământ sau prin e-mail la adresa: contact@landrover.ro sau/şi contact@jaguar.ro . Responsabil cu protecţia 

datelor: ITH Management Office S.R.L. – dataprotection@tiriacauto.ro; tel. 021.4312149 (L-V 10-17).  

  

DATA                        NUMELE ŞI PRENUMELE                          SEMNATURA 

_________                                   _______________________                            _____________ 
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FORMULAR RETRAGERE CONSIMŢĂMÂNT 

 

*câmpurile marcate sunt obligatorii 
 

 

*Subsemnatul/a ___________________________ (numele şi prenumele) 

Cod client _______________________________  

*Telefon: ________________________________ 

*Adresă e-mail: ___________________________ 

 

Doresc să modific / retrag consimţământul iniţial şi îmi exprim următoarele opţiuni referitoare la: 

1. Primirea ofertelor comerciale, reofertarea (marketing direct) de la Premium Auto:  

E-mail: DA ______________________   NU ______________________ 

2. Primirea ofertelor comerciale, reofertarea (marketing direct) de la Jaguar & Land Rover:  

E-mail: DA ______________________   NU ______________________ 

 

 

Adresa de contact: __________________________; telefon ______________________. 

 

 

DATA   NUMELE ŞI PRENUMELE                 SEMNATURA 

_________            _______________________                  _____________ 

                                                                                      

 

 


