Meno klienta:

Tli Dunauto Ds

Adresa:

Hlavná 81/35 - 92901 Dunajská Streda(201)

Telefón:

0918795791

(500 BEV Hatchback) La Prima hatchback 320 km 42 kWh AT
Farba karosérie:

Zelená Ocean

Interiér:

Sedadla čalouněná eko kůží s monogramem Fiat (Béžová)

VIN :

MX017477

Dátum registrácie:

29/01/2021

km:

5

ZÁKLADNÁ CENA

35.530,00 EUR

VOĽBA
3NS EasyWallbox

452

Vyhrievané predné sedadlá

3NT OPT MANOVRA STORNO EASY WALL BOX

5CE Metalický lak modrá Ocean

3UP Logistický opt (klúč)

852

Logistický opt

3UQ Mínusový opt Mopar

8F8

Štítok Fix &Go

3VK Kľúč

9JG Manuál v anglickom jazyku

3VL Prémiové predné a zadné koberčeky

SLEVY
Zľava
Služby celkom

CENA S DPH

s DPH
-630,00 EUR
34.900,00 EUR

34.900,00 EUR
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VÝBAVA
JTM 1. rad manuálne nastaviteľných sedadiel v 6tich smeroch

LMZ LED denné svietenie

404

5EM LED svetlomety

17" kolesá z ľahkých zliatin (Mopar)

XAH 360° pohľad Drone

LAY LED zadné svetlá

RCG 6 reproduktorov

852

JAL 7" TFT displej

MWX Logo La Prima

500

Airbag vodiča

1BV MODE 2 CHARGING CABLE SEMI-RIGID BAG

140

Automatická klimatizácia

9JG Manuál v anglickom jazyku

Logistický opt

1H2 Automatická stretávacie / diaľkové svetlá

4GQ Manuálne nastaviteľné sedadlo spolujazdca

7Z6

LEQ Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča

Autonómne núdzové brzdenie

NH1 Autonómne riadenie 2. stupňa

XAN Monitoring mŕtveho uhla

8EW Bezdrôtová funkcie zrkadlenia chytrého telefónu

07D Nabíjací kabel Mode 3

RFX Bezdrôtová nabíjačka mobilného telefónu

07C Nabíjecí kabel Mode 2

9Z0

59E

Pevná presklená strecha s protislnečnou roletkou

LAX Bezpečnostné upozornenie na zapnutie predných pásov

209

Poklop v batožinovom priestore

LAU Bezpečnostné upozornenie na zapnutie zadných pásov

132

Predná lakťová opierka

505

Bočné airbagy

3VL Prémiové predné a zadné koberčeky

465

Centrálny tunel z výbavy Trekking a Climbing

0XR Rozpoznávanie dopravných značiek

5IG

Chrómovaná linka DLO

499

Sada Fix&Gona opravu pneumatík

4MQ Chrómované bočné lišty

211

Sedadlá čalúnené eko kožou

RS9 DAB

347

Senzor dažďa

1CQ Detekcia únavy vodiča

051

Senzor stmievania

RTR E-Call

XG8 Sport Mode

392

ESC

07L

EV Chytré nabíjení

9YY Systém varovania opustenie jazdného pruhu + inteligentný
rýchlostný asistent
5YB TPMS

Bezklíčový vstup pre dvere řidiče i spolujezdce

07H EV E-Breaking
07J

EV E-Coasting

06S EV ovládanie teploty

RTK UConnect Box
RS3 USB nabíjanie

2XC EV rýchlonabíjanie 85kw

0SU USB nabíjanie, ovládanie zariadení rádia s funkciou
zrkadlenie chytrého telefónu
6BN Volant čalúnený eko kožou (dvojfarebný)

038

Elektricky ovládané okná (predné aj zadné)

339

041

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním

9YN Zadná parkovacia kamera

0TA EV riadenie pomocou jedného pedálu

Vrecko na zadnej strane predných sedadiel

XC4 Elektrická parkovacia brzda

182

Zadné hlavové opierky

410

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

195

Zadné sedadlá delené v pomere 50/50

614

Hlavové airbagy

101

Zadný stierač s odstrekovaním

018

Hliníkové prahové lišty

467

Zatváracia centrálna konzola

823

Zásuvka 12V

9YT Infotelematický systém 10,25" s navigáciou
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976

Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie

3VK Kľúč

15Q Zásuvka 12V v batožinovom priestore
8F8

Štítok Fix &Go

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

05/02/2021

