
AUTO SKACZKOWSKI MAREK
SKACZKOWSKI

M. OCZAPOWSKIEGO 3
01-843 - WARSZAWA

Tel.: 48228642707
Fax: 48228348857

Numer oferty: 107977164

13 Grudzień 2019

Pan SALON SALON
Nr telefonu: 601234569

JEEP RENEGADE MY20 LIMITED GSE T4
Turbo 180KM A9 AWD
MVS: 609-P43-5-000
Kolor zewnętrzny: Grafitowy Granite Crystal (095)
Kolor wewnętrzny: Tkanina czarna TRESPASS BLACK (074)
Zużycie paliwa cykl łączony ( l/100km ) : 7 (B)
Emisja CO2 cykl łączony (g/km) : 160 (B)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
011 - Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
023 - Elektrycznie otwierane okna tylne
025 - Klimatyzacja manualna
026 - Elektryczny hamulec parkingowy
051 - Czujnik zmierzchu
097 - Reflektory przeciwmgielne
0MF - Model roku 2020
112 - Elektryczne wspomaganie kierownicy
132 - Podłokietnik przedni
140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
198 - Regulowana wysokość mocowania pasów przednich
1ES - Pakiet aerodynamiczny
263 - AUT.CD,TEL.GSM,SERV.-CALL (L1)
264 - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla tylnej kanapy
320 - Koło kierownicy pokryte skórą
347 - Czujnik deszczu
392 - ESC + Asystent ruszania pod górę
396 - Dywaniki przód
412 - Tempomat adaptacyjny
4DK - Dezaktywowanei przedniej poduszki pasażera
4JA - Asystent pasa ruchu + System rozpoznawania znaków drogowych + Inteligentny Asystent Prędkości
505 - Boczne poduszki powietrzne
511 - Środkowy zagłówek tylny z regulacją wysokości
5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth
5DE - System STOP/START
5QX - Naklejka normy emisji
5YY - Zabezpieczenie nadwozia na czas transportu
631 - System mocowania fotelików dziecięcych Latch
6DC - System unikania kolizji czołowych FCW z radarem (Niska & Wysoka prędkość)
6HQ - Naklejka I'M JEEP
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78P - Kod logistyczny
858 - Instrukcja w jęż. Polskim
976 - Lakierowane lusterka boczne
9U8 - Pakiet Widoczność
BGG - Asystent hamowania awaryjnego
BNS - System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu
CGW - Pełnowymiarowe wielostopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
CJ2 - Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń
JAJ - 7" programowany kolorowy wyświetlacz TFT w zestawie wskaźników
JTM - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach, fotel pasażera w 4 płaszczyznach
MWE - Czarne relingi dachowe
MXU - Dach w kolorze nadwozia
NHR - Ogranicznik prędkości - sterowany z koła kierownicy
RCG - 6 głośników
RDG - Moduł MOPAR CONNECT
RF7 - Port USB
RSW - Uconnect LIVE serwis
RTK - Software MOPAR CONNECT
UGA - System multimedialny Uconnect 5.0 - 5" ekran dotykowy z Bluetooth
UGG - System multimedialny Uconnect 7.0 - 7" ekran dotykowy z Bluetooth i funkcją Mirroring
WFH - 17" felgi aluminiowe

CENA SAMOCHODU BAZOWEGO BRUTTO
JEEP RENEGADE MY20 LIMITED GSE T4 Turbo 180KM A9 AWD 118.900,00 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE BRUTTO
01M Pakiet PARKING 3.100,00 PLN
0XL Pakiet Funkcjonalny 2 3.100,00 PLN
1CY Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED 0,00 PLN
5CC Lakier Granite Crystal 2.650,00 PLN

623 Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w
2 zakresach 430,00 PLN

9UA Pakiet świateł LED 4.140,00 PLN
LSB Autoalarm 1.190,00 PLN
Suma 14.610,00 PLN

Cena pojazdu z wyposażeniem 133.510,00 PLN

PODSUMOWANIE BRUTTO
Suma 133.510,00 PLN
Łącznie do zapłaty 133.510,00 PLN

Dziękuję za zainteresowanie.
MAREK CHYLEWSKI
AUTO SKACZKOWSKI MAREK SKACZKOWSKI
M. OCZAPOWSKIEGO 3 01-843 WARSZAWA
Email: MAREK.CHYLEWSKI@AUTOSKACZKOWSKI.PL

Oferta jest ważna przez 30 dni począwszy od dzisiaj. Warunki oferty mają charakter orientacyjny i mogą zostać
zmienione w momencie uaktualnienia cen lub warunków promocji.

Zdjęcie samochodu może odbiegać od oferowanej wersji.
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Wartość emisji CO2 jest ustalona na podstawie oficjalnych testów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia UE obowiązującego w czasie homologacji typu.

Wartość (A) odnosi się do emisji CO2 ustalonej w cyklu NEDC, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 692/2008.

Wartość (B) odnosi się do emisji CO2 ustalonej z wykorzystaniem metody określania korelacji parametrów
odnoszącej się do cyklu NEDC, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1152-1153.

Wartość (C) odnosi się do emisji CO2 ustalonej na podstawie nowej procedury testowej WLTP, zgodnie z
rozporządzeniem UE 2017/1347.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z właściwymi przepisami podano w celu umożliwienia
porównania danych pojazdów. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane dla potrzeb homologacji mogą różnić
się od faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników, takich jak (między
innymi): styl jazdy, trasa, pogoda i warunki drogowe, a także stan pojazdu i sposób jego eksploatacji oraz
wyposażenie pojazdu.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa podane w niniejszym dokumencie podsumowującym wybraną konfigurację
odnoszą się do pojazdu wraz z całym wyposażeniem, akcesoriami i oponami, które wybrano w trakcie konfiguracji.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa konfigurowanego pojazdu nie są ostateczne i mogą zmieniać się w
następstwie zmian w cyklu produkcji; bardziej aktualne wartości będą dostępne u oficjalnego dealera wybranej
sieci FCA.

W każdym przypadku oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa pojazdu zakupionego przez klienta będą
podane w dokumentach towarzyszących pojazdowi.
W przypadku gdy wartości emisji CO2 i zużycia paliwa są istotne dla potrzeb obliczenia podatków i kosztów
odnoszących się do pojazdu, podstawą są właściwe przepisy obowiązujące w danym kraju.

„Element ma wpływ na zużycie paliwa i emisję CO2.”

(**) pojazd nie jest objęty regulacją 715/2007 i powiązanym obowiązkiem komunikowania wartości emisji CO2 oraz
poziomu spalania
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SWIADCZONA USLUGA:...............................

SALON SALON 01124
* (Imie i nazwisko) * (Kod pocztowy - Miasto)

* (Data urodzenia) (Adres)

601234569
* (Telefon) * (e-mail)

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

1  –  Dane osobowe dostarczone przez klienta stacji dealerskiej, które dotyczą relacji handlowych, negocjacji
poprzedzających zawarcie umowy oraz związanych z realizacją umowy (zwanych dalej “Danymi”) oraz
ewentualne dane osobowe gromadzone przez pojazd, przykładowo, między innymi, współrzędne GPS,
zużycie paliwa (zwane dalej “Danymi dot. Pojazdu”) w ramach świadczonych usług wymienionych w
“INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA PODSTAWOWYCH USŁUG łączności dla
pojazdów marek Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Abarth” (zwanych w dalszej części
“Usługami podstawowymi”) będą przetwarzane w następujących celach:

a. celach ściśle związanych z realizacją umowy sprzedaży, które mają kluczowe znaczenie dla
zarządzania relacjami z klientem i wynikają z wymogów prawnych (np. zasady księgowości i prawo
podatkowe), do których sprzedawca musi się stosować. W odniesieniu do tych celów sprzedawca
działa jako administrator przetwarzania danych;

b. celach ściśle związanych ze stosunkiem umownym pomiędzy klientem a FCA Italy S.p.A. (zwanym
dalej “FCA”). W szczególności FCA będzie przetwarzać Dane i Dane dot. Pojazdu jako administrator
danych w celu spełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz wymogów prawnych dotyczących
gwarancji, bezpieczeństwa produktów (np. akcje nawrotowe); w celu przeprowadzania audytów stacji
dealerskiej; w celu udzielenia klientowi odpowiedzi oraz spełnienia wszelkich żądań klienta; w celu
przeprowadzenia badania i/lub analizy zadowolenia klienta w zakresie jakości świadczonych
produktów i/lub usług FCA zgodnie z uzasadnionym interesem FCA; w celu ewentualnego
świadczenia Usług podstawowych;

c. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklam dotyczących produktów i usług
stacji dealerskiej oraz prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);

d. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklamowanie produktów i usług FCA
lub prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);

e. za zgodą klienta, umożliwienie stacji dealerskiej analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i
skłonności do zakupu w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez stację dealerską jak
również wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);

f. za zgodą klienta, umożliwienie FCA analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i skłonności do
konsumpcji w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez FCA oraz wychodzenia naprzeciw
oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);

g. za zgodą klienta, przekazywanie Danych podmiotom zależnym i powiązanym ze stacją dealerską, jak
również je j  partnerom z branży motoryzacyjnej ,  f inansowej ,  ubezpieczeniowej  oraz
telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz
reklamowania ich wyrobów i usług lub prowadzenia badań rynkowych (“Działania Marketingowe
prowadzone przez stronę trzecią”);

h. za zgodą klienta, przekazywanie Danych i Danych dot. Pojazdu podmiotom zależnym i powiązanym z
FCA jak również jego partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i
telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz
reklamowania ich produktów i usług lub prowadzenia badań rynkowych ("Działania Marketingowe
prowadzone przez stronę trzecią").

Dane i Dane dot. Pojazdu mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznie lub elektronicznie, w tym
za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (np. automatyczne połączenia telefoniczne,
wiadomości SMS, MMS), faksu oraz wszelkich innych środków (np. stron internetowych, aplikacji na telefony
komórkowe).
2 − Podanie Danych jest zawsze dobrowolne. Jednak brak podania Danych w celach wymienionych w art. 1)
podpunkt (a) i (b) uniemożliwi zawarcie umowy i/lub wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy, gdyż tego
rodzaju przetwarzanie nie wymaga zgody klienta. Natomiast brak podania Danych w celach wymienionych w art.
1) podpunkt (c), (d), (e), (f), (g) i (h) nie wpłynie na wykonanie umowy przez stację dealerską ani na świadczenie
usług związanych z umową lub z niej wynikających.
3 − Administratorem danych do celów wymienionych w art. 1) podpunkt (a), (c), (e), (g) jest stacja dealerska.
Administratorem Danych i Danych dot. Pojazdu do celów wymienionych w art. 1) podpunkt (b), (d), (f), (h) jest
FCA Italy S.p.A. z siedzibą w Turynie, Corso Agnelli, 200. Z zespołem Inspektora Ochrony Danych Osobowych
FCA można skontaktować się pisząc na adres e-mail dpo@fcagroup.com.
4 − Do celów wymienionych w art. 1) Dane i Dane dot. Pojazdu mogą być przetwarzane przez strony trzecie
działające w imieniu administratorów danych jak stanowi art. 3), zgodnie z wymogami umowy, w państwach
członkowskich UE lub w krajach znajdujących się poza nią. Dane i Dane dot. Pojazdu mogą być przekazywane
stronom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub
skorzystania z przysługujących administratorowi danych praw przed organami sądowymi.



5- W ramach swoich stosunków umownych administratorzy danych mogą przekazywać Dane i Dane dot. Pojazdu
do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych
zarządzanych przez podmioty działające w imieniu administratorów danych. Zarządzanie bazami Danych i
Danych dot. Pojazdu oraz przetwarzanie Danych i Danych dot. Pojazdu odbywa się zgodnie z celami
przetwarzania i jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku gdy
Dane i Dane dot. Pojazdu są przekazywane poza EOG, administratorzy danych podejmą odpowiednio wszelkie
działania umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych i Danych dot. Pojazdu, włączając w to
m.in. umowy oparte na standardowych warunkach umownych przyjętych przez Komisję Europejską,
określających zasady przekazywania danych poza EOG.
6- Dane i Dane dot. Pojazdu przetwarzane zgodnie z art. 1 podpunkt (a) i (b) będą przechowywane przez okres
uznany za niezbędny do realizacji tych celów. Dane i Dane dot. Pojazdu będą mogły być przechowywane przez
dłuższy okres czasu w przypadku potencjalnych i/lub rzeczywistych roszczeń i wynikających z nich zobowiązań
związanych z celami określonymi w art. 1 podpunkt (a) i (b). Dane i Dane dot. Pojazdu przetwarzane w celach
marketingowych i profilowania będą przechowywane przez administratorów danych od chwili wyrażenia przez
klienta zgody do chwili, w której klient ją wycofa. Z chwilą wycofania zgody, Dane i Dane dot. Pojazdu nie będą
dłużej przetwarzane do celów marketingowych i profilowania, jednak mogą nadal być przechowywane przez
administratorów danych w celu obsługi potencjalnych roszczeń i/lub procesów sądowych. Okres przetwarzania
Danych i Danych dot. Pojazdu w przypadku marketingu i profilowania jest zgodne z lokalnym prawem i
decyzjami organu ochrony danych.
W odniesieniu do czasów przechowywania dotyczących celów związanych z poprawą jakości pojazdu FCA będzie
przetwarzać Dane i Dane dot. Pojazdu przez okres 3 (trzech) lat po wykonaniu w odpowiedni sposób ich
pseudominizacji. Po upływie takiego okresu Dane oraz Dane dot. Pojazdu staną się anonimowe lub zostaną
całkowicie usunięte.
7 − Klientowi przysługują następujące prawa:

I. prawo dostępu oznacza prawo do otrzymania od administratorów danych informacji czy Dane i Dane
dot. Pojazdu klienta są przetwarzane, a jeśli tak, otrzymanie do nich dostępu;

II. prawo do poprawiania oraz usuwania oznacza prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych
i/lub niepełnych Danych i Danych dot. Pojazdu jak również prawo do usunięcia ich na podstawie
uzasadnionego wniosku;

III. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do wnioskowania o wstrzymanie przetwarzania
na podstawie uzasadnionego wniosku;

IV. prawo do przenoszenia Danych i Danych dot. Pojazdu oznacza prawo do otrzymania Danych i Danych
dot. Pojazdu w usystematyzowanym formacie, powszechnie wykorzystywanym oraz czytelnym, jak
również prawo do przekazania Danych i Danych dot. Pojazdu innemu administratorowi danych;

V. prawo sprzeciwu oznacza prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych i Danych dot.
Pojazdu w przypadku uzasadnionego wniosku, w tym jeśli Dane i Dane dot. Pojazdu są przetwarzane
w celach marketingowych lub profilowania, jeśli przewidziano;

VI. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Danych i
Danych dot. Pojazdu odbywa się niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z przysługujących wyżej wymienionych praw, klient może zwrócić się pisemnie do
przedstawiciela prawnego stacji dealerskiej jeśli chodzi o cele wymienione w art. 1) podpunkt (a), (c), (e), (g),
natomiast jeśli chodzi o cele wymienione w art. 1) podpunkt (b), (d), (f), (h) do FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200,
Turyn, Włochy lub pisząc na adres e-mail privacy@fcagroup.com.



ZGODY

Po zapoznaniu się z powyższą Informacją o polityce prywatności:

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę FCA Italy S.p.A. w celach marketingowych wskazanych w
punkcie 1d) Informacji o polityce prywatności, w formie papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany,
między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez
automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem bądź w inny sposób (np. strony internetowe,
aplikacje mobilne).

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę FCA Italy S.p.A. w celu analizowania moich preferencji na
potrzeby profilowania i przesyłania mi odpowiednio dostosowanych informacji handlowych zgodnie z punktem 1f)
Informacji o polityce prywatności.

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

na przekazywanie moich danych osobowych spółkom zależnym spółki FCA Italy S.p.A. i podmiotom z nią powiązanym, a
także ich partnerom w sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym, które będą
przetwarzać dane w celach marketingowych wskazanych w punkcie 1h) Informacji o polityce prywatności, w formie
papierowej, elektronicznej lub w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty
elektronicznej bądź telefonicznie (np. poprzez automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksem
bądź w inny sposób (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stacje dealerską w celach marketingowych
wskazanych w punkcie 1c) Informacji o polityce prywatności, za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie
z wybraną poniżej formą kontaktu, a w przypadku wyboru komunikacji elektronicznej (wiadomości e-mail lub SMS/MMS)
także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.
[Tak ] [Nie ] E-mail, SMS, MMS
[Tak ] [Nie ] Telefon
[Tak ] [Nie ] Przesyłka pocztowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez stację dealerską w celu analizowania moich
preferencji na potrzeby profilowania oraz otrzymywania spersonalizowanych informacji handlowych wskazanych w
punkcie 1e) Informacji o polityce prywatności
[Tak ] [Nie ]  

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom zależnym i powiązanym ze stacją dealerską,
jak również ich partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, które będą je
przetwarzać w celach marketingowych wskazanych w punkcie 1g) Informacji o polityce prywatności, za pośrednictwem
urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wybraną poniżej formą kontaktu, a w przypadku wyboru komunikacji
elektronicznej (wiadomości e-mail lub SMS/MMS) także z użyciem tzw. automatycznych systemów wywołujących.
[Tak ] [Nie ] E-mail, SMS, MMS
[Tak ] [Nie ] Telefon
[Tak ] [Nie ] Przesyłka pocztowa

Data Podpis klienta

2019-12-13
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