Meno/Spoločnosť:

AGROTEC SLOVENSKO A.S.

Adresa:

Zlatomoravecká cesta 431
95201 - Melek
0911830023

Telefón:
Emailová adresa:

tothova@agrotecslovensko.sk

JEEP COMPASS SÉRIA 3 2.0 MultiJet 140k AT Limited (674-74M-3-000)
Vonkajšia farba:

Biela + čierna strecha (QW3)

Farba interiéru:

Čierna umelá koža/textil (1G7)

Objednávka č.:

221559738

Podvozok č.:

LT110588

WLTP Emisie CO2 v kombinovanej prevádzke (g/km):

184 (C)

WLTP Spotreba v kombinovanej prevádzke (l/100 km):

7 (C)

WLTP Spotreba palivá - nízka fáza (l/100 km:

9.5 (C)

WLTP Spotreba palivá - stredná fáza (l/100 km ):

6.8 (C)

WLTP Spotreba palivá - vysoká fáza (l/100 km):

6 (C)

WLTP Spotreba palivá - extra vysoká fáza (l/100 km:

7.1 (C)

Spotreba paliva (v kombinácii):

6 (B)

Emisie CO2 (v kombinácii):

157 (B)

ZÁKLADNÁ CENA

35.459 EUR

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
1.320 EUR

6Y0

Biela Alpine + čierna strecha

A1A

Akciový paket "Comfort"

0 EUR

AAC

Akciový paket "Zima"

0 EUR

AAE

Akciový paket "Parkovánia"

0 EUR

AAL

Akciový paket "Premium"

AAN

Akciový paket "Svetlo a výhlad"

0 EUR

ALF

Akciový paket "Style"

0 EUR

APP

Kontrastné lakovanie - strecha čiernej farby

0 EUR

GWJ

Dvojdielne panoramatické strešné okno

TBS

Rezervné koleso (225/60 R17)

240 EUR

UGQ

Uconnect 8,4" s 3D navigaciou

0 EUR

Cena s voliteľnou výbavou

900 EUR

1.250 EUR

39.169 EUR
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ZĽAVY
-12%
Celkom
DPH (20%)

CENA S DPH

-4.700 EUR
34.469 EUR
5.745 EUR

34.469 EUR
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. výkon (k):
Prevodovka:

140
Automatická

Emisie CO2 (g/km):

N/A

Typ paliva:

Diesel

Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km):
Emisná norma:

N/A
EURO6D

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
18" kola z ľahkých zliatin

Osvetlenie batožinového priestoru

180 AMP Alternátor

Osvetlenie odkladacej schránky spolujazdca

4X4 BADGE

Osvetlenie vstupu dverí

6 reproduktorov

Označenie "LIMITED"

Aktívne hlavové opierky

Palivová nádrž bez veka

Aktívny systém upozornenia na nezámerné opustenie jazdného
pruhu
Android Auto

Pokročilé viacstupňové predné airbagy

Apple Carplay
Asférické spätné zrkadlo na strane vodiča
Asistent rozjazdu do kopca (HSA)
Audio ovládanie pod volantom
Bez rezervného kolesa
Bezkľúčový vstup
Bezkľúčový vstup
Bezkľúčový vstup s immobilizérom
Bi-Halogénové predné svetlomety
Bluetooth audio streaming
CHROME ACCENT FOG LAMP BEZELS
COMPASS BADGE
Časovač oneskoreného vypnutia predných svetlometov
Chrómovaná koncovka výfuku
Chrómované rámovanie okien
Denné svietenie
Detská poistka zadné dverí
Doplnkové bočné airbagy vpredu
Dvojtónový klaksón
Dvojzónová automatická klimatizácia
EPS - Elektronický posilňovač riadenia
Elektronická parkovacia brzda
Elektronické ovládanie spätných zrkadiel
Hmlové svetlá s prisvecovaním do zákrut
Kľučky dverí vo farbe laku vozidla
Koberec v batožinovom priestore
Kožou čalúnený volant
Kožou potiahnutá hlavica riadiacej páky
Kryty spätných zrkadiel vo farbe laku vozidla
LED koncové svetlá

Polohovateľná lakťová opierka na stredovej konzole
Prístrojový panel so 7" plnofarebným TFT displejom
Protiblokovací systém kolies (ABS)
Riadiaci kód
Riadiaci kód
Sedadlá vpredu manuálne nastaviteľná
Senzor denného/automatického svietenia predných svetiel
Sklá s UV filtrom
Sklopné sedadlo spolujazdca
Sklopné zadné sedadlá delené v pomere 40/20/40
Snímač vlhkosti
Spĺňajúce normu E6D
Stabilizačný systém ESC
Strecha vo farbe karosérie - oceľová
Strešné lyžiny s chrómovanou lištou
Systém Selec-Terrain
Systém kontroly proti rozkmitaniu prívesu
Systém minimalizujúci riziko prevrátenia
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách TPMS
Tachometer do rýchlosti 240 km/h
Tempomat
Trakčná kontrola
Trojbodový bezpečnostný pás na sedadle uprostred vzadu
UConnect Live
USB port
Ukotvenie detských sedačiek LATCH
Upevňovacie oká v batožinovom priestore
Varovanie pred čelným nárazom s funkciou zmiernenia následkov
nehody
Ventilácia klimatizácie v 2. radu
Vnútorné osvetlenie LED (kľučky, kapsa na mapu, stredová
konzola)
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Vonkajšie chromované doplnky
Logistický opt

Vonkajšie spätné zrkadlá s itegrovanými smerovkami

Logo Jeep

Vyhrievané zadné okno

Modelový rok 2020

Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy vpredu

Možnosť deaktivácie predného airbagu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

OUTSIDE TEMP DISPLAY

Vzduchový filter "Premium"

Ochrana proti vybitím batérie

Zadné hmlové svetlomety

Odkladacia kapsa na zadnej strane operadla sedadla vodiča

Zadný parkovací asistent Parksense

Okenné airbagy

Zadný stierač

Opravná sada pneumatík

Zásuvka 12V

Organizér do batožinového priestoru

Zásuvka 12V v batožinovom priestore

Osvetlené kozmetické zrkadlo v slnečných clonách

Hodnota emisií CO2 je definovaná podľa oficiálnych testov v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
platného v čase typového schválenia
Špecifikácia (A) udáva hodnotu emisií CO2 sa určuje podľa cyklu NEDC v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 692/2008.

Špecifikácia (B) udáva hodnotu emisií CO2 stanovenú podľa merania/metódy korelácie podľa cyklu NEDC v súlade s Vykonávacím
nariadením Komisie (EÚ) 2017/1152-1153.
Špecifikácia (C) udáva hodnotu CO2 stanovenú podľa nového skúšobného postupu WLTP v súlade s Nariadením Komisie (EU)
2017/1347.

Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva získané podľa platných právnych predpisov sú uvedené s cieľom umožniť porovnanie údajov o
vozidle. Homologizačné hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva nemusia odrážať skutočné hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva,
ktoré závisia od mnohých súvisiacich faktorov, napríklad od štýlu jazdy, trasy, počasia a podmienok na ceste; stavu, spôsobu
používania a výbavy vozidla. Tento zoznam faktorov nie je úplný.
Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva uvedené v tomto dokumente zohľadňujúce zvolenú konfiguráciu platia pre vozidlo vrátane
kompletnej výbavy, príslušenstva a pneumatík, ktoré boli vybrané počas konfigurácie.
Hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva nakonfigurovaného vozidla nie sú definitívne a môžu sa meniť v dôsledku zmien vo výrobnom
cykle. Aktuálnejšie hodnoty budú k dispozícii u oficiálneho predajcu vo zvolenej sieti FCA.
V každom prípade budú oficiálne hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva vozidla, ktoré si zakúpil zákazník, uvedené v dokumentoch
dodaných s vozidlom.
V prípadoch, keď sú hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva dôležité kvôli výpočtu daní a nákladov súvisiacich s vozidlom, treba
zohľadniť príslušné zákony v danej krajine..

„Konfigurácia vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva a emisie CO2.“
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Srdečne ďakujeme za Váš záujem. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedenej adrese.
Višnovský Ervin
AGROTEC SLOVENSKO S.R.O.
ZLATOMORAVECKA CESTA 431 951 02 POHRANICE
Telefón: 0911405547
Emailová adresa: visnovsky@agrotecslovensko.sk
Všetky ceny sú s DPH Všetky ceny sú uvádzané ako nezáväzné návrhy od FCA svojim predajcom.Ceny voliteľnej výbavy sa týkajú
volieb pridaných na úrovni výroby. Naším cieľom je vždy zobrazovať v čase výberu najaktuálnejšie ceny.V niektorých výnimočných
prípadoch však ceny nemusia byť aktualizované.
Zmluvné podmienky: informácie a obrázky, vrátane farieb modelu, ktoré sa týkajú vybavenia, vonkajšieho vzhľadu, výkonu, rozmerov
a hmotnosti, cien, spotreby paliva, prevádzkových nákladov atď. súvisiace s produktami na tejto stránke sú predmetom nepretržitej
aktualizácie a môžu zobraziť príslušenstvo a doplnky, ktoré nie sú súčasťou štandardného vybavenia. Tieto údaje sú preto len
ilustratívne a môžu sa v nich nachádzať chyby alebo nepresnosti. Produkty a ceny: všetky ceny sú uvádzané ako nezáväzné návrhy
od FCA svojim predajcom. Ceny voliteľnej výbavy sa týkajú volieb pridaných na úrovni výroby. Naším cieľom je vždy zobrazovať v
čase výberu najaktuálnejšie ceny. V niektorých výnimočných prípadoch však ceny nemusia byť aktualizované.
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POSKYTNUTÁ SLUŽBA:...............................
AGROTEC SLOVENSKO A.S.

95201 Melek

* (názov spolocnosti)

* (PSC - Mesto)
Zlatomoravecká cesta 431

* (Dátum narodenia)

(Adresa)

0911830023

tothova@agrotecslovensko.sk

* (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

03/02/2020

