Numer propozycji wstępnej: 131323896
11 Lipiec 2022

FIAT TIPO KOMBI SERIA 2 1.6 MultiJet
130 KM City Life
MVS: 357-N4M-2-000
Kolor zewnętrzny: Szary Colosseo (695)
Kolor wewnętrzny: Tapicerka materiałowa w kolorze
czarno-szarym z podwójnymi przeszyciami (519)

Zdjęcie przykładowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku
009 - System ABS
011 - Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
025 - Klimatyzacja manualna
028 - Elektrycznie sterowane szyby przednie
029 - Ogrzewanie tylnej szyby
050 - Licznik kilometrów
0PP - Tylne tarcze hamulcowe
112 - Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive
15Q - Gniazdko zasilające 12V w bagażniku
195 - Dzielona tylna kanapa w stosunku 60/40
1CQ - System wykrywania zmęczenia kierowcy
1GD - Opcja optymalizująca ciśnienie w oponach
1M0 - Felgi stalowe 16"
218 - Lusterka boczne elektrycznie sterowane
320 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
339 - Kieszeń w oparciu fotela kierowcy
365 - System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)
392 - System ESC (Electronic Stability Control)
450 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
481 - Trzeci tylny zagłówek
4GF - 3,5" monochromatyczny wyświetlacz TFT między zegarami
4M6 - Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
4TA - Zaciski hamulcowe z tarczami o wymiarach 281x26
500 - Poduszka powietrzna kierowcy
502 - Poduszka powietrzna pasażera
505 - Poduszki powietrzne boczne
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- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
53Q - Brak regulacji pasów na wysokość
5BH - Kierownica ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect
5BY - Czujnik temperatury zewnętrznej
5DE - System Start&Stop
5LR - Powiększone tylne tarcze hamulcowe
614 - Poduszki powietrzne kurtynowe
6HQ - Naklejka Ciao Fiat
7Q8 - Radio Uconnect z 7" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth
7Q9 - Radio Uconnect z 7" ekranem dotykowym, systemem Bluetooth oraz DAB, 6 głośników
7TC - Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem
7Z0 - Konfigurowalna podłoga bagażnika Cargo Magic Space
823 - Gniazdko 12V na konsoli centralnej
858 - Instrukcja obsługi w języku polskim
876 - Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
8EW - Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
9JN - Książka gwarancyjna
9U5 - Światła do jazdy dziennej LED
LAS - Asystent utrzymania pasa ruchu
MDX - Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami
NH4 - Inteligentny asystent prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych
50X

CENA SAMOCHODU BAZOWEGO

NETTO

BRUTTO

81.382,11 PLN

100.100,00 PLN

NETTO

BRUTTO

023 Elektrycznie sterowane szyby tylne

406,50 PLN

500,00 PLN

041 Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane

284,55 PLN

350,00 PLN

0V7 Pakiet Komfort Plus

894,31 PLN

1.100,00 PLN

0WA Funkcja Flip&Fold siedziska tylnej kanapy

487,80 PLN

600,00 PLN

132 Podłokietnik przedni

447,15 PLN

550,00 PLN

1.097,56 PLN

1.350,00 PLN

731,71 PLN

900,00 PLN

FIAT TIPO KOMBI SERIA 2 1.6 MultiJet 130 KM City Life

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE

316 Kamera cofania z dynamicznymi liniami toru jazdy
416 Tempomat
5DR Lakier metalizowany Szary Colosseo

1.951,22 PLN

2.400,00 PLN

980 Koło zapasowe pełnowymiarowe

1.219,51 PLN

1.500,00 PLN

Suma

7.520,31 PLN

9.250,00 PLN

88.902,42 PLN

109.350,00 PLN

NETTO

BRUTTO

Rabat 2022

-5.813,01 PLN

-7.150,00 PLN

Suma

-5.813,01 PLN

-7.150,00 PLN

Cena pojazdu z wyposażeniem

RABATY

PODSUMOWANIE
Suma
VAT( 23 %)
Łącznie do zapłaty

NETTO

BRUTTO

83.089,43 PLN

83.089,43 PLN

0,00 PLN

19.110,56 PLN

83.089,43 PLN

102.200,00 PLN

Emisja CO2 i zużycie paliwa
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Emisja CO2 ( g/km )

Zużycie paliwa - cykl mieszany
WLTP ( l/100km )

120

4.6

Warunki propozycji mają charakter orientacyjny i mogą zostać zmienione w momencie uaktualnienia cen lub
warunków promocji. Propozycja zawiera koszty transportu samochodu. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 i/lub art. 66 (1) Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcie samochodu może odbiegać od proponowanej wersji.

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych badań zgodnie z przepisami rozporz
ądzenia UE obowiązującego w momencie homologacji. W szczególności wskazane wartości są określane zgodnie z
procedurą testową dla tak zwanych lekkich pojazdów WLTP.
Wartości CO2 i zużycia podano w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości homologacyjne CO 2 i
zużycia mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistych wartości CO 2 i zużycia, które zależą od wielu nieodł
ącznych czynników takich jak na przykład: styl jazdy, trasa, warunki atmosferyczne i drogowe, stan, użytkowanie i
wyposażenie pojazdu.
Wartości CO2 i zużycia zawarte w niniejszym dokumencie podsumowującym dla wybranej konfiguracji odnoszą się
do pojazdu wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami wybranymi na etapie konfiguracji.
Wartości CO2 i zużycia skonfigurowanego pojazdu nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu
produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości CO 2 i zużycia zakupionego pojazdu zostaną dostarczone
wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdu.
W przypadku gdy wartości CO2 i zużycia są istotne dla potrzeb obliczenia podatków i opłat odnoszących się do
pojazdu, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w każdym kraju.

„Element ma wpływ na zużycie paliwa i emisję CO

2.”

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

Lista etykiet opon dostępnych dla tego pojazdu lub dla tych, w które jest już wyposażony pojazd, w zależności od
dostępności opon producenta samochodu i powiązanych technicznych materiałów promocyjnych jest dostępna po
zeskanowaniu dedykowanego kodu QR zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2020 / 740, 25 maja 2020 r.
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PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane przetwarzane do celów wymienionych w punktach a) i b) będą przechowywane przez okres uznany
za niezbędny do realizacji tych celów. Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu w
przypadku potencjalnych i/lub rzeczywistych roszczeń oraz wynikających z nich zobowiązań związanych z
celami wymienionymi w punktach a) i b).
Dane przetwarzane w celach marketingowych i profilowania będą przechowywane przez administratorów
danych od chwili, w której klient wyrazi zgodę do chwili jej wycofania przez klienta. Z chwilą wycofania
zgody, Dane nie będą już dalej przetwarzane w celach marketingowych i profilowania, jednak mogą być
nadal przechowywane przez administratorów danych w celu obsługi potencjalnych roszczeń i/lub procesów
sądowych. Zatrzymanie danych w przypadku marketingu i profilowania jest zgodne z lokalnym prawem
oraz decyzjami organu ochrony danych.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
Klientowi przysługują następujące prawa:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

prawo dostępu oznacza prawo do otrzymania od administratorów danych informacji, czy Dane
klienta są przetwarzane, a jeśli tak, otrzymanie do nich dostępu;
prawo do poprawiania oraz usuwania oznacza prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych
i/lub niekompletnych Danych oraz prawo do usunięcia ich na podstawie uzasadnionego wniosku;
prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do wnioskowania o wstrzymanie przetwarzania
na podstawie uzasadnionego wniosku;
prawo do przenoszenia Danych oznacza prawo do otrzymania Danych w usystematyzowanym
formacie, powszechnie wykorzystywanym oraz czytelnym, jak również prawo do przekazania Danych
innym administratorom danych;
prawo sprzeciwu oznacza prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w przypadku
uzasadnionego wniosku, w tym jeśli Dane są przetwarzane w celach marketingowych lub
profilowania, jeśli przewidziano;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Danych odbywa
się niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z przysługujących praw wymienionych powyżej, klient może zwrócić się pisemnie do
przedstawiciela prawnego dealera jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (a), (c), (e), (g), natomiast
jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (b), (d), (f), (h) kontaktując się bezpośrednio z FCA Italy S.p.A.
pod adresem: https://privacyportal.fcagroup.com
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