
Toate anunțurile vor fi publicate timp de 60 de zile pe site-ul www.motorclasicmagazin.ro în aceeași perioadă cu ediția curentă a revistei. 
Vor fi publicate doar anunțuri cu vehicule mai vechi de 20 de ani (fac excepție cele care sunt de  interes istoric sau colecționabile).

VINZI SAU CUMPERI? 
Publică anunțul tău în 

TALON ANUNȚ

magazinMot  rClasic
Pasiune  istorie  Fascinație

ANUNȚ TEXT – Gratuit • Anunț cu FOTO – Gratuit pentru abonați!
3 ANUNȚURI CONSECUTIVE CU FOTO – 45 lei

Condiții pentru publicarea anunțurilor
Toate anunțurile fac obiectul unei tarifări diferențiate 
în funcție de tipul de anunț selectat. Abonaților 
le sunt oferite condiții speciale. Consultați tabelul 
și indicați opțiunea selectată. Completați talonul 
atașat și trimiteți-l în original, copie semnată 
sau fotocopie ori pur și simplu încărcați anunțul 
pe www.motorclasic.ro. În revistă vor fi publicate 
doar anunțurile sosite cu maximum 12 zile înainte 

de închiderea ediției. Acestea trebuie să aibă 
maximum 200 de caractere, cu spații incluse. 
Este obligatoriu ca talonul să fie completat lizibil. 
ATENȚIE: această rubrică este DEDICATĂ EXCLUSIV 
anunțurilor private. Anunțurile cu oferte multiple 
fac obiectul unei tarifări speciale, ce se aplică 
operatorilor comerciali (pentru detalii, contactați 
office@motorclasic.ro). Fotografiile trimise în 

original nu vor fi restituite. Editorul își rezervă dreptul 
de a nu publica anunțuri incomplete sau ilizibile.
 
Completați talonul într-un mod clar și lizibil, 
expediați pe adresa AD Media Development srl, 
041316 Șos Olteniței 40–44, bl. 6A, ap. 152, 
sector 4, București. Tel./fax: +40-213.133.430, 
+40-730.635.373; e-mail: office@motorclasic.ro

Nume …………………………………………………………………………………………………….. Prenume ……………………………………………………………………………………………………………………....
Adresă …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… jud./sect. ………………………………………………………….......
Oraș……………………………………………………………………………… (cod poștal) ………………………… Tel. …………………………………… E-mail …………………………………………………………….. 
Semnatură ……………..……………..
 
Completați cu majuscule (subliniat)
 
❑ VÂND        ❑ cumpăr        ❑ ScHImB        ❑ Auto        ❑ moto        ❑ Altele 
 
Marcă: …………………………………………………………………………………………….. Model ………………………………………………………………………………………………….. An ……………………
Text anunț: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………………………………………… ❑ Preț ………………………………………(euro)  E-mail …………………………………………………………………………………………….

 Vă informăm că, în conformitate cu Legea 677/2001, datele dvs. personale vor fi utilizate de noi pentru acțiuni promoționale. Dvs. puteți în orice moment să refuzați utilizarea datelor trimițând un e-mail către office@motorclasic.ro.

 

Tarife anunțuri privaTe:
GRATUIT PENTRU ABONAȚI
 
• Anunț doar cu text (60 de zile pe site + revistă)  
 ❑ Gratuit pentru toți
• Anunț TEXT + FOTO   ❑  Gratuit pentru abonați 

(6 anunțuri pe an)
 ❑  Pentru neabonați: 90 lei 

3 anunțuri consecutive

• Anunț încadrat pe două coloane (60 de zile + 
apariție în revistă) 

❑ Abonați: 90 lei  ❑ Neabonați: 120 lei

Tarife penTru operaTori comerciali  
(siTe + revisTă)
• Anunț doar cu text ❑ 50 lei
• Anunț TEXT + FOTO ❑ 90 lei
• Anunț neîncadrat ❑ 120 lei

 auTo și moTo mai noi de 20 de ani
• Anunț TEXT + FOTO  ❑ 90 lei
 
modaliTaTe de plaTă
Prin mandat poștal, cu trimiterea copiei după 
dovada plății.
❑ Gratuit pentru abonați
❑ Prin transfer bancar în cont AD Media Development
srl, IBAN: RO59RZBR0000060017776521 Raiffeisen Bank

PENTRU ABONAȚI:  
indicați numărul de abonament I…I…I…I…I    

Motor Clasic Magazin nu este responsabil pentru veridicitatea anunțurilor publicate de către vânzători sau cumpărători și nici pentru caracteristicile sau prețul vehiculului care face obiectul anunțului.  
Anunțurile sunt publicate pe propria răspundere, cei care publică anunțuri false fiind pasibili de pedepse conform legii.


