Meno klienta:

Tli Dunauto Ds

Adresa:

Hlavná 81/35 - 92901 Dunajská Streda(201)

Telefón:

0918795791

Giulia MY20 2.0 280k AT Veloce
Farba karosérie:

Modrá Misano

Interiér:

Černá kůže

VIN :

L7640538

Dátum registrácie:

09/12/2020

km:

5

ZÁKLADNÁ CENA

57.520,00 EUR

VOĽBA
03V Čierny strop v interiéri

8MK Paket Komfort

129

Adaptácia pre chladné podnebie

8TW Mapy k navigačnému systému

145

Pneumatiky typu Runflat

9GF 19" zliatinové disky kolies Petals Design

1P7 Paket Asistencie Vodiča

9YP Alfa Connect 8,8" NAV

2EH Paket Klíma Plus

9Z7

58I

MO7 Logistický kód

Brzdiče - žlté

5DS Metalická farba Modrá Misano
6HQ Plaketa alfa info more
6UN Paket Asistencia Parking
7UW Akustické sklá potláčajúce hluk
823

Zásuvka 12V

SLEVY
Zľava
Služby celkom

CENA S DPH

Ochranná fólia laku proti poškodeniu pri transporte

NH3 Adaptívny tempomat s automatickým udržiavaním
vzdialenosti
RDG Telematic Box Module (TBM)
RS9 Digital audio broadcast (DAB)
RTK Telematic Box Software (TBM)

s DPH
-7.620,00 EUR
49.900,00 EUR

49.900,00 EUR
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VÝBAVA
68P 18" zliatinové disky kolies Sport

LCB LED dennie sviecenie

543

4EA LED zadné svetlá

3 opierky hlavy vzadu

9YQ 8,8" dotykový displej na stredovej konzole, Bluetooth
015

ASR systém trakčnej kontroly

129

Adaptácia pre chladné podnebie

4DK Airbag vodiča a spolujazdca
55B Aktívny protikolízny systém
7UW Akustické sklá potláčajúce hluk
051

Automatické prepínanie denného svietenia - senzor šera

LM2 Bi-xenónové svetlomety (25W)
510

Bočné airbagy

4SU Brzdiče - čierne
79U Chrómované prahy dverí
347

Dažďový senzor

RS9 Digital audio broadcast (DAB)
81E

Dve koncovky výfuku

HAF Dvojzónová automatická klimatizácia
GTD Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
1D8 Hlavica radiacej páky s perforovanou kožou
156

Hliníkové obloženie v interiéri

4CS Hliníkové športové pedále

7H6 Noise reduction pack (prvky, vylepšujúcé akustiku a
potláčajúcé zvuky a hluk počas jazdy)
9Z7 Ochranná fólia laku proti poškodeniu pri transporte
0L6

Označenia "Q4" tmavé

0L4

Označenia modelu vzadu (exteriér) tmavé

0L8

Označenia stupňa výbavy "VELOCE"

8M8 Paket Elektrické Sedadlá
8M2 Paket Zima
6HQ Plaketa alfa info more
4GF Prístrojová doska pred vodičom s 7" TFT displejom
195

Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40

RDG Telematic Box Module (TBM)
RTK Telematic Box Software (TBM)
LA1 Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDW)
18Q Volič jazdných režimov Alfa D.N.A.
44B Väčšie brzdové kotúče
8EW Zrkadlenie smartfónu
823

Zásuvka 12V

788

Športová sedadla - Čalúnenie sedadiel - koža

321

Športový volant čalúnený kožou

Srdečne ďakujeme za Váš záujem. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Lipovszkiová Tímea
DUNAUTO DS S.R.O.
HLAVNA 81/35
92901-DUNAJSKA STREDA
Tel.:
Fax:
e-mail:timea.lipovszkiova@dunauto.com
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili.
Platnosť ponuky (počet dní): 90
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POSKYTNUTÁ SLUŽBA:...............................
TLI DUNAUTO DS

92901 Dunajská Streda

* (Meno a Priezvisko)

* (PSC - Mesto)
Hlavná 81/35

* (Dátum narodenia)

(Adresa)

0918795791

timea.lipovszkiova@dunauto.com

* (Tel.c.)

* (e-mail)

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 –

Osobné údaje, ktoré ste poskytli („Údaje“) budú spracúvané na nasledujúce účely:
a.

poskytovanie požadovanej služby na základe dohody medzi Vami a predajcom;

b.

umožňovanie spoločnosti FCA Italy S.p.A. (“FCA”) vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov
súvisiace s kvalitou tovaru a služieb FCA v súlade s oprávnenými záujmami FCA (napr. zlepšovanie
kvality produktov a služieb);

c.

zasielanie obchodných oznámení, ako aj zasielanie reklám o produktoch a službách predajcu alebo
vykonávanie prieskumov trhu ("Marketing") na základe súhlasu zákazníka a v súlade s oprávnenými
záujmami predajcu (napr. priamy marketing a zlepšovanie kvality produktov a služieb);

d.

zasielanie obchodných oznámení, ako aj zasielanie reklám o produktoch a službách FCA alebo
vykonávanie prieskumov trhu ("Marketing") na základe súhlasu zákazníka a ak sa v súlade so
slovenskou legislatívou takýto súhlas nevyžaduje v súlade s oprávnenými záujmami FCA, ktorými sú,
okrem iného, priamy marketing a zlepšovanie kvality produktov a služieb;

e.

na základe súhlasu zákazníka, umožňovanie predajcovi analyzovať správanie zákazníkov, zvyky a
sklony k spotrebe s cieľom zlepšovať produkty a služby poskytované predajcom, ako aj uspokojiť
očakávania zákazníkov („Profilovanie“);

f.

na základe súhlasu zákazníka, umožňovanie FCA analyzovať správanie zákazníkov, zvyky a sklony k
spotrebe s cieľom zlepšovať produkty a služby poskytované FCA, ako aj uspokojiť očakávania
zákazníkov („Profilovanie“);

g.

na základe súhlasu zákazníka, poskytovanie Údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým
spoločnostiam predajcu, ako aj jeho partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a
telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na účely zasielania obchodných oznámení a
reklám týkajúcich sa produktov a služieb týchto spoločností alebo na vykonávanie prieskumov trhu
("Marketingové tretie strany ");

h.

na základe súhlasu zákazníka, poskytovanie Údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým
spoločnostiam FCA, ako aj jej partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a
telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na účely zasielania obchodných oznámení a
reklám týkajúcich sa produktov a služieb týchto spoločností alebo na vykonávanie prieskumov trhu
("Marketingové tretie strany ").

Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami
vrátane pošty alebo e-mailu, telefonicky (napr.: automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS),
faxom a inými prostriedkami (napr.: webovými stránkami, mobilnými aplikáciami).
DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV
Poskytnutie Údajov nie je povinné. Neposkytnutie Údajov označených ako povinné však zabráni predajcovi
poskytovať požadovanú službu. Na druhej strane, neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám naďalej umožní
prístup k službe.
PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Údaje môžu byť spracúvané tretími osobami konajúcimi v mene prevádzkovateľov osobných údajov v
súlade so zmluvnými požiadavkami, v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ. Údaje môžu byť
oznámené sprostredkovateľom osobných údajov, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam
predajcu a FCA, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom
sektore alebo tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonávania príkazov orgánov
verejnej správy alebo uplatňovania práv prevádzkovateľov osobných údajov pred súdmi.
PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP
V rámci svojich zmluvných vzťahov môžu prevádzkovatelia osobných údajov preniesť Údaje do krajín mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami
konajúcimi v mene prevádzkovateľov osobných údajov. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané
účelmi spracúvania a sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. V prípade
prenosu Údajov mimo územia EHP, prevádzkovatelia osobných údajov použijú akékoľvek vhodné zmluvné
opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na
štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o prevode osobných údajov mimo EHP.
PREVÁDZKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľom osobných údajov na účely uvedené v čl. 1) písm. (a), (c), (e), (g) je predajca.
Prevádzkovateľom osobných údajov na účely uvedené v čl. 1) písm. (b), (d), (f), (h) je FCA Italy S.p.A. so
sídlom: Corso Agnelli, 200, 10135 Turín, Talianska republika. Kontaktovať zodpovednú osobu FCA pre

spracúvanie osobných údajov môžete na emailovej adrese dpo@fcagroup.com.
DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Údaje spracúvané na účely podľa čl. 1 písm. (a) a (b) budú uchovávané počas obdobia, ktoré je
nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Údaje však môžu byť uchovávané aj po dlhšiu dobu, pre
prípady potenciálnych a/alebo existujúcich nárokov a súvisiacich záväzkov týkajúcich sa účelov podľa čl. 1
písm. (a) a (b).
Údaje spracúvané na účely Marketingu a Profilovania budú uchovávané prevádzkovateľmi osobných
údajov od okamihu udelenia súhlasu, až do momentu odvolania súhlasu zo strany zákazníka. Po odvolaní
súhlasu sa Údaje už nebudú spracúvať na účely Marketingu a Profilovania, avšak môžu byť naďalej
uchovávané prevádzkovateľmi osobných údajov pre riešenie potenciálnych nárokov a/alebo súdnych
sporov. Uchovávanie Údajov v prípade Marketingu a Profilovania je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a rozhodnutiami Úradu na ochranu osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Zákazník je oprávnený uplatniť nasledovné práva:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

právo na prístup znamená právo získať od prevádzkovateľov osobných údajov informáciu, či sú
Údaje týkajúce sa zákazníka spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup;
právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo
neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je
žiadosť oprávnená;
právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne
používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;
právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená,
vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;
právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov. Na území
Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (tj. je platné do budúcnosti).

Zákazník môže uplatniť vyššie uvedené práva na základe písomnej žiadosti: v prípade spracúvania na
účely uvedené v čl. 1) písm. (a), (c), (e), (g), adresovanej štatutárnemu zástupcovi predajcu, a v prípade
spracúvania na účely uvedené v čl. 1) písm. (b), (d), (f), (h) adresovanej FCA Italy S.p.A., Corso Agnelli 200,
10135 Turín, Talianska republika, alebo emailom na adrese: privacy@fcagroup.com.

SÚHLAS
Po prečítaní vyššie uvedeného Oznámenia o ochrane osobných údajov:

Súhlasím

Nesúhlasím

so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou FCA Italy S.p.A. na účely marketingu uvedené v bode d) oznámenia o
ochrane osobných údajov, vykonávaného v písomnej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami
vrátane pošty, e-mailu alebo telefonicky (napr. automatizované telefonické hovory, SMS, MMS), faxom a akýmikoľvek
inými prostriedkami (napr.: webové stránky, mobilné aplikácie);
Súhlasím

Nesúhlasím

so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou FCA Italy S.p.A. za účelom analýzy zákazníckych preferencií a zasielania
prispôsobených obchodných oznámení tak, ako je uvedené v bode f) oznámenia o ochrane osobných údajov;
Súhlasím

Nesúhlasím

s poskytnutím osobných údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam, ako aj jej partnerom v
automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore spoločnosti FCA Italy S.p.A., ktorí ich budú
spracúvať na účely marketingu uvedené v bode h) oznámenia o ochrane osobných údajov, vykonávaného v písomnej
podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty, e-mailu alebo telefonicky (napr.
automatizované telefonické hovory, SMS, MMS), faxom a akýmikoľvek inými prostriedkami (napr.: webové stránky,
mobilné aplikácie);
Súhlasím

Nesúhlasím

so spracúvaním osobných údajov servismi na účely na účely marketingu uvedené v bode c) oznámenia o ochrane
osobných údajov, vykonávaného v písomnej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane
pošty, e-mailu alebo telefonicky (napr. automatizované telefonické hovory, SMS, MMS), faxom a akýmikoľvek inými
prostriedkami (napr.: webové stránky, mobilné aplikácie);
Súhlasím

Nesúhlasím

so spracúvaním svojich osobných údajov servismi za účelom analýzy zákazníckych preferencií a zasielania
prispôsobených obchodných oznámení tak, ako je uvedené v odseku 1 bode e) oznámenia o ochrane osobných údajov;
Súhlasím

Nesúhlasím

s poskytnutím svojich osobných údajov predajcovým dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam, ako aj jej
partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na účely
marketingu uvedené v bode g) oznámenia o ochrane osobných údajov, vykonávaného v písomnej podobe,
automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty, e-mailu alebo telefonicky (napr. automatizované
telefonické hovory, SMS, MMS), faxom a akýmikoľvek inými prostriedkami (napr.: webové stránky, mobilné aplikácie).

Dátum

Podpis zákazníka

11/12/2020

