
PUH AUTO-MOBIL SP. Z O.O.
WIELKOPOLSKA 241

81-531 - GDYNIA
Tel.: 586605710
Fax: 586605740

Numer oferty: 124253348

Pan MICHAŁ GOŁDA
Nr telefonu: 727575007

JEEP WRANGLER PHEV RUBICON 2.0 270KM
ATX 4xe
MVS: 688-GHH-1-000
Kolor zewnętrzny: Granite Crystal grafitowy metaliczny
(PAU)
Kolor wewnętrzny: Tapicerka skórzana Black z logo
'Rubicon' (1AL)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
07C - Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego PHEV/EV MODE 2
0MG - Model Roku 2021
0R2 - Aluminiowe obręcze kół 17' x 7.5'
392 - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
5PM - Elektronicznie rozłączany stabilizator przedni
732 - Tapicerka materiałowa Premium
AAN - Pakiet Full Technology
AD6 - Pakiet świateł Premium LED
AWS - Pakiet dla palących (zapalniczka i popielniczka)
BNG - Asystent ruszania pod górę HSA
BNK - System SELEC-SPEED (off-road cruise control)
BNS - System przeciwdziałający wywróceniu się pojazdu ERM
CFN - 3-osobowa składana w proporcji 60/40 kanapa z tyłu z zagłówkami
CLE - Przednie i tylne maty podłogowe
CSA - Pokrowiec koła zapasowego
CUY - Schowek pod podłogą bagażnika
DHF - Skrzynia rozdzielcza Rock-Trac Full Time o przełożeniu reduktora 4.0:1
DSE - Elektromechaniczne blokady przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego TRU-LOCK
GCD - Ciemne szyby w części tylnej
GNK - Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem
GTB - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
HAB - Klimatyzacja automatyczna
JAJ - 7" programowany kolorowy wyświetlacz TFT w zestawie wskaźników
JJJ - Gniazdo 12V w konsoli centralnej
JLN - Nawigacja GPS
JPY - Elektrycznie otwierane szyby, z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem z przodu
JRQ - Regulacja podparcia lędźwiowego w 2 zakresach
JT6 - Fotel kierowcy regulowany w 6 płaszczyznach
JWA - Fotel pasażera regulowany w 4 płaszczyznach
LAY - Tylne światła LED
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LAZ - Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem temperatury
LHA - Oświetlenie Ambient LED
LNV - Reflektory przeciwmgielne przednie LED
LPX - Reflektory główne w technologi LED
LPY - Światła do jazdy dziennej w technologi LED
MBA - Czarny zderzak przedni
MEF - Boczne progi ochronne Rock Rails o zwiększonej wytrzymałości, ze stali lakierowanejna czarno
MF4 - Grill w kolorze nadwozia z ramką w kolorze Neutral Grey Metallic
MG1 - Naklejka Wrangler
MGU - Emblemat 4xe
MM2 - Czarne nadkola
MYA - Naklejka Rubicon na masce silnika z niebieskim wykończeniem
NH2 - Aktywny ogranicznik prędkości
NHM - Tempomat
RC4 - System nagłośnienia Alpine - 9 głośników, subwoofer, wzmacniacz 552 W
RDG - Usługi Uconnect™ z funkcjami dedykowanymi napędowi elektrycznemu
RDZ - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemem komunikacji Bluetooth
RF5 - Kompatybilność Android Auto
RFP - Kompatybilność Apple Carplay
RSF - Centrum multimedialne (USB & AUX)
SCV - Obszyte skórą koło kierownicy
STB - Czarny Soft Top SUNRIDER PREMIUM
TTK - Opony LT255/75R17C M/T BF Goorich KM2 MT
UGQ - System multimedialny Uconnect 8.4 - 8,4" ekran dotykowy z Bluetooth, nawigacja, strony dedykowane na
XAA - Tylne czujniki parkowania Parksense
XAC - Kamera podglądu drogi cofania ParkView z dynamicznymi liniami siatki
XAN - System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania
XHU - Przednie czujniki parkowania
XJA - Drzwiczki wlewu paliwa z blokadą elektryczną
XNY - Kamera przednia Off-road
XSC - Jasne akcenty wnętrza

CENA SAMOCHODU BAZOWEGO BRUTTO
JEEP WRANGLER PHEV RUBICON 2.0 270KM ATX 4xe 310.400,00 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE BRUTTO
0ZT Pakiet Safety 4.400,00 PLN
211 Tapicerka skórzana, obszyta skórą deska rozdzielcza 9.300,00 PLN
5CD Lakier Granite Crystal 4.000,00 PLN
ADHPakiet Elektryczny Heavy Duty 800,00 PLN
AFB Pakiet Comfort & Convenience 1.550,00 PLN
CMDSystem zarządzania przestrzenią bagażową 1.550,00 PLN
CWAMaty podłogowe MOPAR 500,00 PLN
HT1 Czarny Hard Top 6.700,00 PLN
JPM Podgrzewane przednie fotele 1.300,00 PLN
LMS Automatyczne światła drogowe 500,00 PLN
LSB Autoalarm 1.700,00 PLN
Suma 32.300,00 PLN

Cena pojazdu z wyposażeniem 342.700,00 PLN
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RABATY BRUTTO
Rabat -13.708,00 PLN
Suma -13.708,00 PLN

PODSUMOWANIE BRUTTO
Suma 328.992,00 PLN
Łącznie do zapłaty 328.992,00 PLN

CO2 AND CONSUMPTION[13674188]

WLTP-CO2-WEIGHT-COMB[13674430] 94 WLTP-FUELCONS-WEIGHT-COMB[13674431] 4.1

ELECTRIC-RANGE-EAER[13674433] 45 ELECTRIC-MAX-NET-POWER[13674435] 153

WLTP-ELECTR-CONS-COMB[13674436] 23.9

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych badań zgodnie z przepisami
rozporządzenia 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 CO2 i
zużycia mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistych wartości CO2 i zużycia, które zależą od wielu
nieodłącznych 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 CO2 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 CO2.”

(**) 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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SWIADCZONA USLUGA: ...............................

Michał GOŁDA 84-241
* (Imie i nazwisko) * (Kod pocztowy - Miasto)

* (Data urodzenia) (Adres)

727575007
* (Telefon) * (e-mail)

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

1  –  Podane przez Państwa dane osobowe ("Dane") będą przetwarzane w następujących celach:

a. świadczenie żądanej usługi na mocy umowy którą zawarli Państwo ze stacją dealerską;

b. umożliwienie FCA Italy S.p.A. (“FCA”) prowadzenia badań zadowolenia klienta w zakresie jakości
świadczonej usługi przez stację dealerską, zgodnie z uzasadnionym interesem FCA;

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

d. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklam dotyczących 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
zakupu 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 podmiotom zależnym i powiązanym z FCA jak również jej
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 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).

SKUTKI BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak brak podania Danych oznaczonych jako obowiązkowe
uniemożliwi stacji dealerskiej świadczenie żądanej usługi. Natomiast brak podania Danych opcjonalnych
nie przeszkodzi w dostępie do usługi.

ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez strony trzecie działające w imieniu administratorów danych zgodnie z
umownymi zobowiązaniami, w państwach członkowskich UE lub w krajach znajdujących się poza nią. Dane
mogą zostać przekazane stronom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania
nakazów władz publicznych lub skorzystania z przysługującego administratorowi danych prawa przed
organami sądowymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
W ramach swoich stosunków umownych administratorzy danych mogą przekazywać Dane 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 oraz
przetwarzanie Danych odbywa się zgodnie z celami przetwarzania i jest przeprowadzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku, gdy Dane są przekazywane poza EOG,
administratorzy danych podejmą odpowiednio wszelkie działania umowne w celu zagwarantowania
właściwej ochrony Danych, włączając w to m.in. umowy oparte na standardowych warunkach umownych,
przyjętych przez Komisję Europejską, określających zasady przekazywania danych poza EOG.

ADMINISTRATORZY DANYCH
Administratorem danych do celów określonych w punktach a), c), e), g) jest stacja dealerska
reprezentowana przez jej przedstawiciela prawnego.
Administratorem danych do celów określonych w punktach 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.



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

II. prawo do poprawiania oraz usuwania oznacza prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych
i/lub niekompletnych Danych oraz 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 oznacza prawo do otrzymania Danych w usystematyzowanym
formacie, powszechnie wykorzystywanym oraz czytelnym, jak również prawo do przekazania Danych
innym administratorom danych;

V. 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;

VI. 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 stacji dealerskiej jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (a), (c), (e), (g),
natomiast jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (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

2021-07-15


