
MAZDA CX-5 2021
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1388378 22462

FIRMA: LEASEPLAN

MODEL:
WERSJA:
NADWOZIE:
ROCZNIK:
TYP:

LAKIER:
SILNIK:
NAPĘD:
SKRZYNIA:

PROPOZYCJA DLA: Justyna Ratowska ID KLIENTA: 22462

Mazda CX-5 2021
SkyJOY
SUV
2021
Samochód nowy

Jet Black (41W)
2.0 165 KM
4x2
6 AT
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WYPOSAŻENIE

* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O  I  W S P O M A G A N I E  P R O
•    Układ zapobiegający blokowaniu kół w trakcie hamowania (ABS)
•    Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) i awaryjnego
hamowania (EBA)
•    Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) z elektronicznym układem
kontroli trakcji (TCS)
•    Przednie i boczne poduszki powietrzne
•    Kurtyny powietrzne
•    Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold
•    TPMS - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu
•    HLA - układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu
•    BSM - system monitorowania martwego pola
•    RCTA - system monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu
•    Układ utrzymywania stałej prędkości (tempomat) z regulowanym
ogranicznikiem
•    A-SCBS - system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy
małej prędkości)
•    HBC - System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
•    Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne
światła mijania)
•    Komputer pokładowy
•    Immobilizer fabryczny
•    Zestaw naprawczy opony z kompresorem 12V

K O M F O R T  P O D R Ó Ż Y
•    Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
•    Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
•    Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości
•    Fotel kierowcy z manualną regulacją podparcia lędźwiowego
•    Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
•    Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy w proporcji 40:20:40
•    Regulowany kąt nachylenia oparcia tylnej kanapy
•    Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną
klapą)
•    System składania tylnej kanapy Karakuri
•    Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem
•    Podświetlany schowek przed fotelem pasażera
•    Podłokietnik ze schowkiem w pierwszym rzędzie siedzeń
•    Rozkładany podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na napoje
•    Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
•    Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
•    Przycisk do uruchamiania silnika
•    System i-stop (automatycznie wyłączający silnik na postoju)
•    Zdalnie sterowany centralny zamek (za pomocą przycisków na pilocie) z
funkcją AUTO (po ruszeniu)

M U L T I M E D I A  I  K O M U N I K A C J A
•    Radio AM/FM RDS, Radio cyfrowe DAB+
•    System nagłośnieniowy z 6 głośnikami
•    Multimedialny system rozrywki i łączności MZD Connect
•    Ekran multimedialny o przekątnej 8" (dotykowy w trakcie postoju)
•    Wejście AUX oraz 2 porty USB z przodu oraz 2 porty USB z tyłu
•    Ergonomiczny system sterowania HMI (pokrętło wielofunkcyjne)
•    Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

W Y G L Ą D  Z E W N Ę T R Z N Y

•    Przednie reflektory diodowe (LED)
•    Spryskiwacze reflektorów przednich z wskaźnikiem poziomu płynu do
spryskiwaczy
•    Halogenowe światła do jazdy dziennej
•    Światła przednie z funkcją Leaving/Coming Home (oświetlania drogi do domu)
•    Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
•    Lusterka boczne składane elektrycznie
•    Kierunkowskazy wbudowane w lusterka boczne
•    Spoiler dachowy
•    Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
•    Osłona wlotu powietrza w kolorze Piano Black
•    Przyciemniane tylne szyby
•    Koła 225/65R17 na felgach aluminiowych Gray

A K C E S O R I A *
•    Zaawansowany system immobilizera OMEGA (radiowa karta identyfikacyjna
kierowcy x 2 szt.)
•    Dywaniki welurowe Standard
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KONFIGURACJA CENA WARTOŚĆ KORZYŚĆ

Samochód 128 900 zł

Lakier Jet Black 2 900 zł

131 800 zł

AKCESORIA* CENA WARTOŚĆ KORZYŚĆ

Zaawansowany system
immobilizera OMEGA (radiowa
karta identyfikacyjna kierowcy x 2
szt.)

0 zł 1 575 zł 1 575 zł

Dywaniki welurowe Standard 0 zł 215 zł 215 zł

131 800 zł 133 590 zł 1 790 zł

PODSUMOWANIE

 

  

CENA FINALNA   131 800 zł brutto

Cena obowiązująca w przypadku zamówienia 1 samochodu(ów), ważna

do 2021-02-28

* Wyżej wymienione akcesoria, oferowane przez dealera, zostaną zamontowane przez Sprzedawcę po rejestracji samochodu przez Kupującego. 

 

 

      

  FILIP ALAMA  

  +48 509 453 415  

  email: alama.f@mazda-odyssey.pl  

 

  ODYSSEY SP. Z O.O.

   

  GÓRCZEWSKA32 

  01-147 WARSZAWA  

Samochody Mazda są objęte gwarancją producenta Mazda Motor Corporation. W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją, reklamacje należy zgłosić do

Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazda, która wykona nieodpłatną naprawę samochodu na zasadach przewidzianych w dokumencie gwarancji. Dokument gwarancji zostanie

przekazany kupującemu przed zawarciem umowy sprzedaży samochodu Mazda. Sprzedawca samochodu Mazda może ponosić odpowiedzialność względem konsumenta z

tytułu rękojmi za wady. Reklamacje z tego tytułu zgłasza się sprzedawcy samochodu zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. Niniejszy dokument stanowi

jedyne przykładową specyfikację danego modelu auta marki Mazda oraz jego wyposażenia. Poszczególne elementy przykładowej specyfikacji, w tym m.in.: lista elementów

wyposażenia danego modelu auta oraz ceny; mogą ulec zmianie w każdym momencie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Dodatkowo, zdjęcia i

rysunki poszczególnych modeli aut mogą przedstawiać elementy wyposażenia niedostępne w standardowej wersji danego modelu lub niedostępne w dystrybucji w niektórych

krajach. Niniejsza przykładowa specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich

nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający

fluorowany gaz cieplarniany [R134a] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

Poza wielkością zużycia paliwa i emisji CO2 również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez

samochód. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji:

http://www.mazda.pl/about_mazda/environment/end_life_vehicles/
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?
1. Wybrany przez Pana/Panią dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, którego dane kontaktowe znajdują się w wykazie zamieszczonym na stronie Mazda
https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/);
2. Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia, prowadząca działalność gospodarczą w
Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”).
Każdy z tych podmiotów jest odrębnym administratorem.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane i na jakiej podstawie prawnej?W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane i na jakiej podstawie prawnej?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera i Mazda w celu:
1. przedstawiania ofert dotyczących wybranego przez Panią/Pana modelu samochodu Mazda lub podjęcia innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
dotyczącej samochodu, w tym prowadzenia ewentualnych negocjacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz
2. marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazdy, a w przypadku, gdy administratorem jest Dealer, również towarów i usług Dealera, na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Jakie prawa Panu/Pani przysługują?Jakie prawa Panu/Pani przysługują?
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przekazania aktualnych informacji o modelu samochodu, którym jest Pani/Pan
zainteresowana/y.

Czym jest prawnie uzasadniony interes administratora danych? 
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest marketing towarów i usług Mazda, jej dealerów lub dostawców części lub akcesoriów, w tym przekazywanie
informacji dotyczących wybranej oferty Mazda oraz podmiotów współpracujących z Mazda (np. przekazywanie informacji handlowych, poprawianie jakości sieci obsługi i
sprzedaży samochodów Mazda, badanie satysfakcji klienta). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Dealera jest marketing towarów i usług Mazdy i Dealera.

Jak może się Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych administratora?Jak może się Pan/Pani skontaktować się z inspektorem ochrony danych administratora?
1. W przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Mazda mogą się Państwo skontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) pod
adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa;
2. w przypadku, gdy sprawa dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Dealera prosimy o kontakt z Dealerem, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie Mazda
https://www.mazda.pl/forms-v2/znajdz-swojego-dealeraaso/

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu przedstawienia ofert dotyczących wybranego przez Panią/Pana modelu samochodu Mazda lub podjęcia innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
dotyczącej samochodu, w tym prowadzenia ewentualnych negocjacji - do czasu trwania negocjacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z takimi
działaniami;
2. w celu marketingu bezpośredniego - do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mazda lub Dealera również w innych celach oraz po upływie wskazanych powyżej
terminów, zgodnie z oświadczeniem o przetwarzaniu danych dołączonym do takiej umowy.

Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych?Do kogo może Pan/ Pani wnieść skargą związaną z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych? 
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może otrzymać Pana/Pani dane?Kto może otrzymać Pana/Pani dane?
Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor
Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej
2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.
Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:
a. wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku z przetwarzaniem i realizacją naszego uzasadnionego interesu;
b. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
c. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
d. Innym Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.

Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?Czy Pana/Pani dane będę przez nas profilowane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym
profilowaniu.
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