
Obchodní název: SMAZIK S.R.O.

Adresa: SLANSKA 111 27201 - Kladno
(část)

Telefon: 608955594

e-mail: prodej@smazikkladno.cz

 

JEEP GRAND CHEROKEE SÉRIE 1 3.0 V6 CRD 250k 4x4 Auto8 Limited (604-MBL-1-000)
Vnější barva: Šedá Granite Crystal (PAU)
Barva interiéru: Béžová kůže Zimbabwe (3CJ)
Číslo kom. obj.: 217684492
Číslo podvozku: HC767004
Emise CO2 (kombinované): 184 g/km A
Spotřeba paliva (kombinovaná): 7 l/100 km
 

Základní cena 1.532.000 CZK
 

VÝBAVA

210 Metalická barva 27.000 CZK

AHC Příprava na připojení tažného zařízení 6.899 CZK

AWY Paket Off-Road 57.800 CZK

GEG Zatmavená okna s UV filtrem 10.900 CZK

LSD Alarm Premium 6.899 CZK

RH1 CD přehrávač 4.300 CZK

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 1.645.798 CZK

SLEVY

Sleva Smažík s.r.o. -395.798 CZK

Cena celkem 1.250.000 CZK

DPH (21%) 216.942 CZK

Nabídková cena včetně DPH 1.250.000 CZK
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem válců (cm3): 2987 Max. výkon (k): 250
Max. výkon (kW): 184 Maximální točivý moment (Nm): 570
Typ paliva: Diesel Převodovka: Automatická
Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km): 7,0 Emise CO2 (g/km): 184
Emisní norma: EURO 6 Délka (mm): 4821
Šířka (mm): 1943 Výška (mm): 1792

STANDARDNÍ VÝBAVA

18" disky z lehkých slitin - šedé
2xUSB vstup pro nabíjení
Aktivní hlavové opěrky
Akustické čelní sklo
Akustické přední sklo
Alarm
Asistent rozjezdu do kopce (HSA)
Asistent sjezdu z kopce (HDC)
Automatická dvouzónová klimatizace
Automatická převodovka
Automatické nastavení sklonu předních světlometů
Bezklíčový vstup
Bezvíčková palivová nádrž
Bi-xenonové HID světlomety
Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce
Centrální zamykání
Chromované kliky dveří
Chromované podélné střešní nosiče
Chromovaný dvojitý výfuk
DPF - filtr pevných častic
Denní svícení LED
Dobíjecí, přenosná LED baterka
Doplňkové boční airbagy pro přední sedadla
Doplňkové boční okenní airbagy pro přední a zadní sedadla
El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce ve 4 směrech
El. nastavitelný volant výškově/osově
El. ovládaná přední okna (sekvenčně)
El. ovládaná přední sedadla v 8 směrech, s pamětí u řidiče
El. ovládaná zpětná zrcátka (vyhřívaná, sklápěcí, s osvětlením a
pamětí)
El. zavírání pátých dveří
Elektrické uzamknutí volantu
Elektrický posilovač řízení
Elektrochromatické spětné zrcátko
Elektrochromatické vnější zpětné zrcátko (strana řidiče)

Ostřikovače předních světel
Osvětlené držáky nápojů
Osvětlené kozmetické zrcátko v slunečných clonách
Osvětlení dveří
Ovládání audio na spodní straně volantu
Palubní počítač EVIC
Paměť pro rádio, sedadlo řidiče a zpětná zrcátka
Plnohodnotné rezervní kolo
Podpora brzdění na mokrém povrchu
Podpora nouzového brzdění
Pokročilé vícestupňové čelní airbagy
Přední a zadní parkovací asistent ParkSense
Přední a zadní vnitřní LED osvětlení
Přístrojový panel s 7" plnobarevným TFT displejem
Řazení páčkami pod volantem
Režim Eco
Režim Sport
Senzor denního/automatického svícení předních světel
Senzor venkovní teploty a kompas
Senzor zapnutí předních bezpečnostních pásů
Sklopná zadní sedadla, dělená v poměru 40:60
Stálý pohon všech kol QUADRA-TRAC II
Stěrače s dešťovým senzorem
Stop-Start systém
Světlomety SmartBeam
Systém Selec-Terrain control
Tempomat
Tónované přední sklo
Trailer Sway Control - systém proti rozkmitání přívěsu
UConnect 8.4" dotyková obrazovka s hlasovým ovladáním
AM/FM/DAB/BT s navigací
UConnect Live
Ukotvení dětských sedaček LATCH
Ukotvení sedačky Top Tether (horní opěrný bod)
Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru
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Elektrochromatické vnější zpětné zrcátko (strana spolujezdce)
Elektronická kontrola stability (VDC)
Imobilizér Sentry Key
Indikátor zařazeného rychlostního stupně
Interiér s koženým čalouněním
Kolenní airbag řidiče
Kontrola tlaku v pneumatikách se zobrazením na displeji
Kožená hlavice řadicí páky
Kryt v zavazadlovém prostoru
Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie
Kuřácká sada
LED koncová světla
Luxusní, přední a zadní koberečky s logem
Mlhová světla LED
Model Year 17

Volant čalouněný kůží
Volba režimu řízení
Vstupy pro SD, USB, AUX
Vyhřívaná přední sedadla
Vyhřívaná zadní sedadla
Vyhřívaný volant
Vyjímatelný popelník
Výkonější chlazení motoru
Zadní mlhová světla
Zadní parkovací kamera Parkview
Zapalovač
Zásuvka 12V
Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
Zkrácená anténa v barvě karoserie
Zpětná zrcátka s pamětí nastavení

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době
schválení typu.
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008.
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle
nařízení (EU) 2017/1152-1153.
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347.

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla.
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA.
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v
doprovodných dokumentech k vozidlu.
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi.

„Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“
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Děkujeme za Váš zájem.

Martin Kohout
SMAZIK S.R.O.
SLÁNSKÁ 111 272 01 KLADNO
Telefon: 608955594
e-mail: prodej@smazikkladno.cz

Nabídka je platná do 03.12.2018

Obrázek vozidla je pouze ilustrační
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POSKYTNUTÁ SLUŽBA:...............................

SMAZIK S.R.O. 27201 Kladno (část)
* (název spolecnosti) * (PSC - obec)

SLANSKA 111
* (datum narození) (adresa)

608955594 prodej@smazikkladno.cz
* (telefon) * (e-mail)

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1  –  Osobní údaje poskytnuté dealerství zákazníkem v souvislosti s obchodními vztahy, předsmluvním
vyjednáváním a uzavřením smlouvy (dále jen “Údaje”) budou zpracovávány pro následující účely:

a. Účely výlučně související s uzavřením kupní smlouvy, které jsou nezbytné ke správě vztahu se
zákazníkem a souvisejí se zákonnými požadavky (např. účetní a daňové právní předpisy), kterými je
vázán dealer. Ohledně těchto účelů dealer jedná jako správce údajů zpracování;

b. Účely výlučně související se vztahem mezi zákazníkem a FCA Italy S.p.A. (dále jen “FCA”). Konkrétně,
FCA bude zpracovávat Údaje jako správce údajů za účelem splnění smluvních závazků a zákonných
požadavků souvisejících se zárukami, bezpečností výrobků (např. svolávací akce); za účelem
provádění auditů dealerství; za účelem zodpovídání a plnění zákaznických požadavků; za účelem
provádění průzkumů spokojenosti vztahujících se ke kvalitě zboží a služeb FCA v souladu s
oprávněnými zájmy FCA;

c. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, k zasílání obchodních sdělení, stejně jako zasílání reklamy
produktů a služeb dealerství, nebo provádění výzkumů trhu (“Marketing”);

d. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, k zasílání obchodních sdělení, stejně jako zasílání reklamy
produktů a služeb produktů a služeb FCA, nebo provádění výzkumů trhu (“Marketing”);

e. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, k analyzování chování zákazníka, návyků a sklonů ke
konzumaci za účelem vylepšení produktů a služeb poskytovaných dealerstvím, stejně jako za účelem
uspokojení očekávání zákazníka (“Profilování”);

f. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, k analyzování chování zákazníka, návyků a sklonů ke
konzumaci za účelem vylepšení produktů a služeb poskytovaných FCA, stejně jako za účelem
uspokojení očekávání zákazníka (“Profilování”);

g. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, sdělování Údajů dceřiným a propojeným společnostem
dealerství ,  stejně jako jej ich partnerům v automobilovém, f inančním, poj išťovacím a
telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat, aby zasílali obchodní sdělení, stejně jako
reklamu jejich produktů a služeb, nebo aby prováděli výzkumy trhu (“Marketing třetích stran”);

h. za podmínky udělení souhlasu zákazníka, sdělování Údajů dceřiným a propojeným společnostem
FCA, stejně jako jejich partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním
oboru, kteří je budou zpracovávat, aby zasílali obchodní sdělení, stejně jako reklamu jejich produktů
a služeb, nebo aby prováděli výzkumy trhu (“Marketing třetích stran”).

Údaje mohou být zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, poštou
nebo elektronickou poštou, telefonem (např. automatizované telefonní hovory, SMS, MMS), faxem a
jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace).
2 − Poskytnutí Údajů není povinné. Avšak, neposkytnutí Údajů pro účely uvedené v čl. 1) písm. (a) a písm.
(b) způsobí nemožnost uzavření smlouvy a/nebo nemožnost splnění závazků ze smlouvy, neboť k tomuto
zpracování není potřeba souhlas zákazníka. Na druhou stranu, neposkytnutí Údajů pro účely uvedené v čl.
1) písm. (c), písm. (d), písm. (e), písm. (f) písm. (g) písm. (h) nebude bránit dealerství v uzavření smlouvy
anebo v provedení jednání vztahujících se k nebo odvozených ze smlouvy.
3 – Správcem údajů pro účely stanovené v čl. 1) písm. (a), písm. (c), písm. (e), písm. (g) je dealerství.
Zájemce může kontaktovat pověřence dealerství pro ochranu osobních údajů nebo oddělení pro ochranu
osobních údajů, pokud existují, zasláním emailu na adresu uvedenou na webových stránkách nebo na
adresu, kterou si vyžádá přímo od dealerství.
Správcem údajů pro účely stanovené v čl. 1) písm. (b), písm. (d), písm. (f), písm. (h) je FCA Italy S.p.A. se
zapsaným sídlem v Turíně, Corso Agnelli, 200, Itálie. Tým pověřence pro ochranu osobních údajů můžete
kontaktovat na e-mailové adrese dpo@fcagroup.com.
4– Pro účely stanovené v čl. 1) mohou být Údaje zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými
osobami, jednajícími jménem správců údajů jak jsou uvedeni v čl. 3, v souladu se zvláštními smluvními
závazky, sídlícími v členských státech EU nebo ve státech mimo EU. Údaje mohou být sdělovány třetím
stranám za účelem splnění právních povinností, vykonání příkazů orgánů veřejné správy anebo
uplatňování práv správců údajů u soudů.
5 - V rámci svých smluvních vztahů mohou správci údajů předávat Údaje do států mimo Evropský
hospodářský prostor (EHP), včetně jejich uchovávání v databázích spravovaných osobami jednajícími
jménem správců údajů. Správa databází a zpracování Údajů jsou vázány účely zpracování a jsou
prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě předání Údajů
mimo EHP správci údajů využijí veškerá vhodná smluvní opatření za účelem zajištění přiměřené ochrany
Údajů, včetně – mezi jinými – dohod založených na standardních smluvních doložkách přijatých Evropskou
komisí o rozhodnutí o předávání osobních údajů mimo EHP.



6- Údaje zpracovávané v souladu s článkem 1 písm. (a) a písm. (b) budou uchovávány po dobu nezbytně
nutnou pro splnění takových účelů. Avšak Údaje mohou být uchovávány delší dobu v případě možných
a/nebo skutečných nároků a odpovídající odpovědnosti v souvislosti s účely uvedenými v článku 1 písm. (a)
a písm. (b). Údaje zpracovávané pro účely Marketingu a Profilování budou uchovávány správci údajů od
okamžiku udělení souhlasu zákazníkem do okamžiku, kdy zákazník souhlas odvolá. Jakmile bude souhlas
odvolán, Údaje nebudou dále používány pro tyto účely, ačkoliv mohou být dále uchovávány správci údajů,
za účelem správy uplatněných nároků a/nebo soudních žalob. Uchování Údajů v případě Marketingu a
Profilování bude v souladu s místním právem a s rozhodnutími dozorového orgánu.
7– Zákazník má následující práva:

I. právo na přístup znamená právo obdržet od správců údajů informaci, zda jsou Údaje zákazníka
zpracovávané, případně na přístup k nim;

II. právo na opravu a právo na výmaz znamenají právo získat opravu nesprávných a/nebo neúplných
Údajů, stejně jako právo na výmaz Údajů, pokud je žádost oprávněná;

III. právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost
oprávněná;

IV. právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;

V. právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů
kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;

VI. právo podat stížnost dozorovému orgánu v případě nezákonného zpracování Údajů.

Za účelem výkonu výše zmíněných práv zákazník může napsat: dealerství ohledně účelů uvedených v čl.
1) písm (a), písm. (c), písm. (e), písm. (g), zatímco ohledně účelů uvedených v čl. 1) písm. (b), písm. (d),
písm. (f), písm. (h) FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turín, Itálie, nebo na e-mailovou
adresu privacy@fcagroup.com.

SOUHLAS

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány FCA Italy S.p.A. pro marketingové účely uvedené v bodu d) oznámení o
zpracování osobních údajů, v písemné podobě, automatizovaně nebo elektronickými prostředky včetně prostřednictvím
pošty nebo e-mailu, telefonu (např. automatizovanými telefonickými hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými
způsoby (např. webovými stránkami, mobilními aplikacemi)

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány FCA Italy S.p.A. za účelem analýzy zákaznických preferencí a aby mi
byla zasílána přizpůsobená obchodní sdělení, jak je uvedeno v bodu f) oznámení o zpracování osobních údajů

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly sdělovány dceřiným a propojeným společnostem FCA Italy S.p.A., stejně jako jejích
partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat pro
marketingové účely uvedené v bodu h) oznámení o zpracování osobních údajů v písemné podobě, automatizovaně
nebo elektronickými prostředky včetně prostřednictvím pošty nebo e-mailu, telefonu (např. automatizovanými
telefonickými hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými způsoby (např. webovými stránkami, mobilními
aplikacemi).

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány dealerstvím pro marketingové účely uvedené v bodu c) oznámení o
zpracování osobních údajů, v písemné podobě, automatizovaně nebo elektronickými prostředky včetně prostřednictvím
pošty nebo e-mailu, telefonu (např. automatizovanými telefonickými hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými
způsoby (např. webovými stránkami, mobilními aplikacemi).

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány dealerstvím za účelem analýzy zákaznických preferencí a aby mi byla
zasílána přizpůsobená obchodní sdělení, jak je uvedeno v bodu e) oznámení o zpracování osobních údajů

Souhlasím Nesouhlasím 

s tím, aby jeho osobní údaje byly sdělovány dceřiným a propojeným společnostem dealerství, stejně jako jejích
partnerům v automobilovém, finančním, pojišťovacím a telekomunikačním oboru, kteří je budou zpracovávat pro
marketingové účely uvedené v bodu g) oznámení o zpracování osobních údajů v písemné podobě, automatizovaně
nebo elektronickými prostředky včetně prostřednictvím pošty nebo e-mailu, telefonu (např. automatizovanými
telefonickými hovory, SMS, MMS), faxem a jakýmikoliv jinými způsoby (např. webovými stránkami, mobilními
aplikacemi).



Datum Podpis zákazníka

04/09/2018
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