
Jméno/obchodní název: SMAZIK S.R.O.

Adresa: SLANSKA 111 - 27201 Kladno
(část)(026)

Telefon: 608955594

 

Renegade série 4 1.6 MultiJet II 120 k 4x2 6DDCT Limited
Vnější barva: Bílá Alpine
Barva interiéru: Černý textil
Podvozek č. : KPJ20911
Datum registrace: 14/09/2018
km: 5000
 

Základní cena 691.000,00 CZK

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

070 Zatmavená okna od "B" sloupku

0LP

0XL Funkční paket II

316 Zadní parkovací kamera

412 Adaptivní tempomat

5A0 Integrovaná anténa

5CA Pastelová barva Bílá Alpine

5YY Ochrana vozidla při přepravě

623 Elektricky nastavitelná bederní opěrka v sedadle řidiče (ve 2
směrech)

69J Modelový rok 2019

6DC Asistent vyparkování z nepřehledného místa

6HQ "I'm Jeep" označení

78P Řídící kód

7BL

7KS

852 Uživatelská příručka v angličtině

982 Plnohodnotná rezerva

9U8 Akční paket "Světla a výhled"

9UA Akční paket "Světla a výhled II"

9UH Akční paket "Infotainment"

LSB Alarm

RS9 DAB rádio

TSP "3 season" pneumatiky 235/45 R19

WP4 19" kola z lehkých slitin - pneumatiky 235/45 R19

XAN Monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem

SLEVY S DPH
Sleva Smažík s.r.o. -171.100,00 CZK

Celkem 519.900,00 CZK
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Cena celkem 519.900,00 CZK
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STANDARDNÍ VÝBAVA

6HQ "I'm Jeep" označení

WFH 17" kola z lehkých slitin - 215/60 R17

RCG 6x reproduktor

412 Adaptivní tempomat

RF7 Apple Car Play / Android auto konektivita

4JA Asistent sledování jízdních pruhů Plus

6DC Asistent vyparkování z nepřehledného místa

5BH Audioovládání na volantu

505 Boční airbagy

CJ2 Boční airbagy (vpředu i vzadu)

228 Centrální zamykání

947 Chromovaná koncovka výfuku

RS9 DAB rádio

4DK Deaktivace airbagů na straně spolujezdce

140 Dvouzónová automatická klimatizace

008 Dálkové ovládání centrálního zamykání

392 ESC+Systém rozjezdu do kopce (Hill Assist)

218 Elektricky ovládaná a manuálně sklopná zpětná zrcátka

041 Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

JP3 Elektricky ovládaná okna s funkcí otevření/zavření jedním
dotykem na straně řidiče

023 Elektricky ovládaná zadní okna

026 Elektronická ruční brzda

112 Elektronický posilovač řízení

499 Fix &Go (opravná sada pneu)

4VU Hlavice řadicí páky automatické převodovky potažená kůží

320 Kůží čalouněný volant

TMU Letní pneumatiky - 215/60R17

065 Logistický kód

JTM Manuálně nastavitelná sedadla

097 Mlhové světlomety

69J Modelový rok 2019

NHR Omezovač rychlosti

BGG Podpora nouzového brzdění

011 Podélně a výškově nastavitelný volant

BNP Protiprekluzový systém ASR

XH4 Přední a zadní parkovací senzory

CGW Přední airbagy

396 Přední koberečky

132 Přední loketní opěrka posuvná s odkládacím prostorem

JAJ Přístrojový panel se 7" TFT displejem

CDW Sedadlo spolujezdce zcela sklopné

MXU Střecha v barvě karosérie - ocelová

MWE Střešní ližiny - černé

XGM Systém monitorování tlaku v pneumatikách TPMS

BNS Systém ochrany proti převrácení vozidla

416 Tempomat

264 Tříbodové bezpečnostní pásy zadních sedadel

UGA UConnect 5" s dotykovou obrazovkou

UGG UConnect 7" s funkcí zrcadlení chytrého telefonu

RSW UConnect Live

9UP USB pro druhou řadu sedadel

631 Ukotvení dětských sedaček ISOFIX

784 Výplně dveří čalouněné umělou kůží

511 Výškově nastavitelná třetí zadní opěrka hlavy

198 Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy

JJJ Zásuvka 12V ve středové konzole

5GY Řídící kód

78P Řídící kód

8F8 Řídící kód

 
Děkujeme za Váš zájem, s pozdravem
Kohout Martin
SMAZIK S.R.O.
VELKE PRITOCNO 317
27351-VELKE PRITOCNO
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Telefon608955594
FAX:
E-mail:prodej@smazikkladno.cz
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Tato nabídka je platná po dobu 40
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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

Osobní údaje, které jste poskytli (“Údaje”) budou zpracovávány pro následující účely:

a. poskytnutí vyžádané služby dle smlouvy mezi Vámi a dealerstvím;

b. umožnění FCA Italy S.p.A. (“FCA”) provádění průzkumů spokojenosti vztahujících se ke kvalitě zboží a
služeb poskytnutých dealerstvím 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).

DŮSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
Poskytnutí Údajů není povinné. Avšak, neposkytnutí údajů označených jako povinné bude dealerství bránit
v poskytnutí vyžádaných služeb. Na druhou stranu, neposkytnutí dobrovolných Údajů Vám umožní přístup
ke službě.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Údaje mohou být zpracovávány fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami, jednajícími jménem
správců údajů a na základě zvláštních smluvních závazků, 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.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

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.

SPRÁVCI ÚDAJŮ

Správcem údajů pro účely stanovené v bodech a), c), e), g) je dealerství.
Správcem údajů pro účely stanovené v bodech b), d), f), 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

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ



Údaje zpracovávané pro účely uvedené v bodech a) a 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 bodech a) a 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

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
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
bodech a), c), e), g), zatímco ohledně účelů uvedených v bodech b), d), f), 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

18/05/2020
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