Obchodní název:
Adresa:

SMAZIK S.R.O.
SLANSKA 111 27201 - Kladno
(část)
608955594

Telefon:
e-mail:

prodej@smazikkladno.cz

JEEP COMPASS MY21 1.3 T4 Limited 150LE (686-72T-1-000)
Vnější barva:

Zelená Techno (019)

Barva interiéru:

Černá so šedým "Diesel" prošíváním (020)

Číslo objednávky:

820794694

Číslo podvozku:

MPR78320

WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km):

157

WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km):

6.9

WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km):

8.7

WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km):

6.7

WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km):

5.9

WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km):

7.2

Základní cena

863.400 CZK

VÝBAVA
22A

Akční paket "Navigace" - obsahuje:
0XR

20.500 CZK

Informace o dopravních značkách

UHN UConnect 10.1" displej navi
61Q

Zelená Techno

18.000 CZK

AC0

Akční paket "Protection" - obsahuje:

34.000 CZK

JK2

Bezdotykové el. otevírání dveří zavazadlového prostoru

LEC

Boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek

XAK 360° kamera
XAN Monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení dráhy za vozidlem
Základní cena vozidla a příplatkové výbavy

935.900 CZK

SLEVY
Sleva Smažík s.r.o.
Cena celkem
DPH (21%)

-93.900 CZK
842.000 CZK
146.132 CZK
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Nabídková cena včetně DPH

842.000 CZK
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Druh zdroje napájení:

Benzín

Převodovka:

Automatická

STANDARDNÍ VÝBAVA
10,25" TFT palubní přístroj

Modelový rok 2021

18" disky z lehkých slitin- rozměr: 225/55 R18

Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS

3 bodový bezpečnostní pás na prostředním sedadle v 2.řadě

Možnost deaktivace předního airbagu

6 reproduktorů

Nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů

ASR - protiprokluzový systém

Ochrana před úplným vybitím baterie

Adaptivní tempomat s funkcí STOP&GO

Ochranný kryt podvozku

Akční paket "Prémiové parkování"

Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla

Akční paket "Výkon"

Opravná sada pneumatik

Akční paket "Zima"

Organizér do kufru

Aktivní omezovač rychlosti

Osvětlené kosmetické zrcátko ve slunečních clonách

Aktívny manažment jazdného pruhu

Osvětlení odkládací schránky spolujezdce

Alarm

Osvětlení v zavazadlovém prostoru

Alternátor

Osvětlení vstupu dveří

Asferické zpětné zrcátko na straně řidiče

Označení "Compass"

Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

Označení "JEEP"

Audioovládání pod volantem

Označení "LIMITED"

Automatické elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

Přední airbag řidiče

Automatické přepínání dálkových světel

Přední airbag spolujezdce

Bederní opěrka v sedadle řidiče el. nastavitelná ve 2 směrech

Přístrojový panel 7" TFT plnobarevný

Bezklíčový vstup a start

Režim Sport

Bezvíčkové hrdlo palivové nádrže

Sedadla čalouněná v kombinaci textil / techno vinyl

Bluetooth streaming audio

Sedadlo spolujezdce zcela sklopné

Časovač zpožděného vypnutí předních světlometů

Senzor denního / automatického svícení předních světel

Chromovaná koncovka výfuku

Servopneumatické řízení

Chromované rámování oken

Sklopné zadní sedadla, dělená v poměru 60/40

Coast down and run-in optimization

Stěrač zadního okna

DAB digitální rádio

Střecha v barvě karoserie - ocelová

Dešťový senzor

Střešní ližiny s chromovou lištou

Detekce únavy řidiče

Systém ochrany proti převrácení vozidla

Dětská pojistka na zadních dveřích

Systém proti rozkmitání přívěsu

Doplňkové boční airbagy pro přední sedadla

Systém rozpoznávání dopravních značek

Dvojí tlak v pneumatikách - optimalizace tlaku v pneu + 0,6 bar

Tachometr do 240 km/h

Dvoutónový klakson

Telematic Box Module (TBM)

Dvouzónová automatická klimatizace- s čidlem vlhkosti

Telematic Box Software (TBM)

ECO SHIFT SCHEDULE

Tónovaná skla s UV filtrem

ESC - Elektronic stability control

USB vstup

Elektrická parkovací brzda

USB vstup typu A - 2.řadě sedadel

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka

Ukazatel venkovní teploty

Elektricky ovládaná okna, řidič + spolujezdec impulzní

Ukotvení pro dětskou sedačku
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Elektricky sklopná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru

Elektricky vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Varování před čelním nárazem s funkcí zmírnění následků nehody

Elektrochromatické zpětné zrcátko

Ventilace klimatizace v 2. řadě

IDLE COASTING

Vinylem čalounení volant

Inteligentní rychlostní asistent

Vnější chromované doplňky

Kapsa na zadní straně sedadla řidiče

Vnitřní LED osvětlení kapsy na mapu vpředu

Kliky dveří v barvě laku vozidla

Vnitřní LED osvětlení kliky

Koberec v zavazadlovém prostoru

Vyhřívané zadní okno

Kryty zpětných zrcátek s černým lesklým/chromovaným povrchem

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu

Kryty zpětných zrcátek s integrovaným odbočovacím světlem

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Kůží potažená hlavice řadicí páky

Zadní loketní opěrka s držákem nápojů

LED mlhová světla

Zadní mlhová světla

LED reklektorové světlomety - prémiové

Zadní parkovací asistent Parksense

LED zadní světla

Zadní záložní kamera PARKVIEW(TM)

Manuálně nastavitelná sedadla řidiče

Zásuvka 12V

Manuálně nastavitelná sedadla spolujezdce

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

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.“

Seznam značek pneumatik, které jsou k dispozici pro toto vozidlo nebo kterými je již vozidlo vybaveno výrobcem automobilů podle
dostupnosti pneumatik a souvisejících technických podkladů, je dostupný naskenováním uvedeného QR kódu (v souladu s článkem 7
nařízení (EU) 2020/740, 25. května 2020).
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Děkujeme Vám za Váš zájem.
Martin Kohout
SMAZIK S.R.O.
VELKE PRITOCNO 317 27351 VELKE PRITOCNO
Telefon: 608955594
e-mail: prodej@smazikkladno.cz
Nabídka platí do 05.05.2022. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků nebo
propagačních podmínek.
Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a
hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité
aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze
ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti.
Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají voleb
přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných případech
však ceny nemusí být aktualizovány.
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POSKYTNUTÁ SLUŽBA: ...............................
SMAZIK S.R.O.

27201 Kladno (část)

* (jméno a příjmení)

* (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 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”);

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. Můžete kontaktovat pověřence
pro ochranu osobních údajů dealerství na e-mailové adrese svoboda@smazikkladno.cz.
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.
II.
III.
IV.
V.
VI.

právo na přístup znamená právo obdržet od správců údajů informaci, zda jsou Údaje zákazníka
zpracovávané, případně na přístup k nim;
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;
právo na omezení zpracování znamená právo požadovat pozastavení zpracování, pokud je žádost
oprávněná;
právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, stejně jako právo na předání Údajů jiným správcům;
právo vznést námitku proti zpracování Údajů, pokud je žádost oprávněná, případně včetně případů
kdy Údaje jsou zpracovávány pro účely marketingu nebo profilování;
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
Po přečtení výše uvedeného oznámení o zpracování osobních údajů:

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

04/02/2022

16576

BRIDGESTONE

225/55 R18 98 V

70 dB

C1

Product Information Sheet
Delegated Regulation (EU) 2020/740
Supplier name or trademark
Commercial name or trade designation
Tyre type identifier
Tyre size designation
Load-capacity index
Speed category symbol
Fuel efficiency class
Wet grip class
External rolling noise class
External rolling noise value
Severe snow tyre
Ice tyre
Date of start of production
Date of end of production
Load version
Additional information

BRIDGESTONE
TURANZA T005
16576
225/55 R18
98
V
B
B
B
70 dB
No
No
25/19
SL

38306

PIRELLI

225/55R18 98 H

69 dB

C1

0311275

Continental

225/55 R 18 98 H

71 dB

C1

