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DLA SPRZEDAWCA
Nazwa : MY LEASE Nazwa : AUTO - ZIĘBA SP.Z O.O.
W imieniu którego działa : UL.KOŚCIUSZKI 257 ,
Nazwisko : Pan MŁYNARCZYK

Adres :
40-690 KATOWICE Polska

Imię : Marcin NIP : 634-24-98-199
UL.PRZEMYSŁOWA, 10 / 203 NIP:634-24-98-199Adres :
40-272, KATOWICE, Polska Sąd Rejonowy w Katowicach

Tel. : +48602177517

Sąd rejestrowy :

E-Mail : marcin.mlynarczyk@mylease.pl KRS : 0000167899
NIP : . Kapital zakładowy : 1800000

Kapital wpłacony :
Tel. : 32 201 76 71
Fax : 32 205 93 50
E-Mail : d.lech@autozieba.eu
Sprzedawca : DOMINIKA LECH
Tel. : 539929272

CHARAKTERYSTYKA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU
Marka : RENAULT Model : MEGANE GRANDTOUR
Wersja : Limited Blue dCi 115 Kolor : Szary Titanium TEKPN
Kolorystyka wnętrza : wystrój wnętrza w kolorze czarnym Tapicerka : tapicerka materiałowa w kolorze

czarnym dedykowana dla wersji
LIMITED

Pojemność silnika cm3 : 1461 Rodzaj paliwa : olej napędowy
Kraj pochodzenia : FRANCJA Rodzaj nadwozia : kombi
Importer : Renault Polska Sp zo.o
Emisja CO2 : 119 g/km

Bez VAT VAT  z VAT
Cena pojazdu PLN 72.276,42
 
OPCJE
Szary Titanium PLN 1.869,92
pakiet Multimedia 7" PLN 2.032,52
pakiet City Plus PLN 1.300,81
koło zapasowe dojazdowe PLN 569,11
Łączna cena opcji PLN 5.772,36
 

AKCESORIA

Łączna cena akcesoriów PLN 0,00
 

INNE DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Łączna wartość dodatkowego wyposażenia PLN 0,00
 

CENA POJAZDU
Łączna cena pojazdu PLN 78.048,78
Rabat PLN - 7.536,59  
Łączna cena sprzedaży PLN 70.512,19 PLN 16.217,81 PLN 86.730,00
Usługi dodatkowe PLN 0,00
Kwota zadatku PLN -0,00
Kwota pozostała do zapłacenia PLN 86.730,00
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INNE
□ Oferta finansowa na zakup pojazdu □ RCI

□ Inna instytucja finansowa

□ Ubezpieczenie pojazdu Zakład Ubezpieczeń ……………………………………………………………………
 
UWAGI

Niniejsza przykładowa kalkulacja ceny stanowi tylko informację handlową i nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące
oferty.

Propozycja obowiązuje przy stanie prawnym na dzień sporządzenia przykładowej kalkulacji ceny.Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny w
każdym czasie w przypadku jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych, w tym w szczególności zmian w przepisach podatkowych mogących mieć
wpływ na wysokość ceny pojazdu.

Dokument ten nie stanowi umowy sprzedaży.

Wartość emisji CO2 określona została na podstawie pomiarów wg cyklu WLTP, zgodnie z wymaganiami technicznymi i wytycznymi Rozporządzenia
europejskiego WE 715/2007 z późniejszymi zmianami WE 692/2008.

Emisja CO2 w spalinach konkretnego pojazdu w rzeczywistych warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na
wartości te wpływają m.in. takie czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, a także od zainstalowanego wyposażenia
dodatkowego), jego stan techniczny (np.: ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowania kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie ruchu, stan
nawierzchni, itp.).
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674)
przy ul. Marynarskiej 13 oraz Sprzedawca, którego pełną nazwę i adres wskazano w niniejszej kalkulacji ceny.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan zrealizować swoje uprawnienia z
nim związane, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail
renault.iod@renault.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

   wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu przedstawienia przykładowej kalkulacji ceny;
   wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu kontaktu w sprawie finalizacji umowy;
   zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingu produktów i usług Administratorów;
   prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym
       interesem jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy
       dostarczać tylko potencjalnie intersujące Pani/Pana informacje – spersonalizowane propozycje. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia kalkulacji ceny. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres roku od
przedstawienia kalkulacji ceny. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu
wycofania zgody.

Administratorzy mogą przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na ich zlecenie, w tym dostawcom usług IT, centrom
telefonicznym, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą przekazywane Autoryzowanym Partnerom w ramach grupy Renault Polska, z których listą można
zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

Wobec każdego z Administratorów można zrealizować swoje prawo do: żądania dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
(zwłaszcza wobec profilowania), sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym podstawą
przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem
bezpośrednio lub za pomocą Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

� Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Renault Polska i Sprzedawcy;

       Wyrażam zgodę na rzecz Renault Polska na preferowaną formę kontaktu dla dostarczania informacji marketingowych o naszych
       produktach i usługach poprzez:

           �  email

           �  sms

           �  połączenia telefoniczne

       Wyrażam zgodę na rzecz Sprzedawcy na preferowaną formę kontaktu dla dostarczania informacji marketingowych o naszych
       produktach i usługach poprzez:

           �  email

           �  sms

           �  połączenia telefoniczne

Miejscowość............................................. Data......................................... Podpis Klienta..........................................................................




