Cég neve:

NS AUTOHAZ

címe:

7630 Pécs PECSVARADI UT .
23
06-72539-300

Telefon:
e-mail:

viktor.koszta@nsauohaz.hu

FIAT 500 SZÉRIA 9 1.0 70LE BSG Dolcevita (150-0EG-9-000)
Külső szín:

Passione piros (111)

Belső szín:

Elefántcsont szövet, vynil elemekkel (654)

Rendelésszám:

223050189

Alvázszám:

0JE73883

WLTP emisszió (átlagos) (g/km)[13359267]:

115

WLTP átlagos üzemanyag-fogyasztás (l/100km)[13359268]:

5.1

WLTP alacsony menetciklus alatt mért átlagos üzemanyag fogyasztás (l/100 km):
WLTP közepes menetciklus alatt mért átlagos üzemanyag fogyasztás (l/100 km):
WLTP magas menetciklus alatt mért átlagos üzemanyag fogyasztás (l/100 km):
WLTP extra magas menetciklus alatt mért átlagos üzemanyag fogyasztás (l/100 km):

6.2

Alapár

4.9
4.3
5.4

5.073.000 HUF

OPCIÓK
1KZ

Dolce Vita elefántcsont ülés csomag

20K

Komfort csomag Tartalmazza

4LA

5CJ

041

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

140

Automata klímaberendezés

339

Zseb az utasülés háttámláján

626

Állítható magasságú vezetőülés

City Plusz csomag Tartalmazza
097

Ködfényszórók

347

Eső- és sötétedésérzékelő

508

Tolatóradar

Passione piros pasztell

Extrákkal növelt ár

35.000 HUF
100.000 HUF

110.000 HUF

75.000 HUF
5.393.000 HUF

KEDVEZMÉNYEK

1.Oldal

A végső árra számított kedvezmény
KEDVEZMÉNYES BRUTTO ÁR
ÁFA (27%)
Regisztrációs adó

Brutto vételár

-920.000 HUF
4.473.000 HUF
950.953 HUF
76.000 HUF

4.549.000 HUF
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MŰSZAKI ADATOK
Erőforrás típusa:

Mild Hybrid / Benzin

Vegyes fogyasztás (l/100 km):
Környezetvédelmi besorolás:

N/A

Sebességváltó:

Manuális

Szén-dioxid-kibocsátás (NEDC, vegyes) g/km:

N/A

EURO6D_FINAL

ALAPFELSZERELTSÉG
15” könnyűfém keréktárcsa (A osztály, 185/55 R15)

Mélységben és magasságban állítható kormány

Bőr multifunkciós kormány (8 gombos)

Mechanikus klímaberendezés

ESP (menetstabilizáló rendszer)

Mobiltelefon tükrözés 7” UConnect rádiókhoz (Cult esetében csak
csomagban)
Műszaki könyv

Elektromos első ablakemelők
Elektromos szervokormány
Elektromosan állítható tükrök a karosszéria színében
Fényezett lökhárítók
Fix&Go(defektjavító készlet)
Fix&Godefektjavító
Függönylégzsákok
Hangszórók hátul
KIT CROMO
Keréknyomás ellenőrző rendszer

Oldallégzsák
Osztva dönthető hátsó ülés
Sebességhatároló
Stop&Start
Távirányítós központi zár
Tachométer
Tempomat
Üvegtető árnyékolóval

MY21 Fényszóró

UConnect 7”–os, színes érintőképernyős rádió Bluetooth
telefonkihangosítóval, USB csatlakozóval, DAB
Utasoldali légzsák

Manuális sebességváltó

Vezetőoldali légzsák

Logisztikai kód

Vezetőoldali térdlégzsák

A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értékét hivatalos vizsgálatok alapján határozzák meg, a típusjóváhagyáskor
hatályos EU-rendelet rendelkezéseivel összhangban. Különösen a jelzett értékeket az úgynevezett WLTP könnyű járművek vizsgálati
eljárásának megfelelően határozzák meg.
A CO2 és a fogyasztás értékeit feltüntetjük a járműadatok összehasonlításának lehetővé tétele érdekében. A CO2 és a fogyasztás
homologizációs értékei nem lehetnek reprezentatívak a tényleges CO2- és fogyasztási értékekre, amelyek számos tényezőtől
függenek, például példaként és nem kizárólag a vezetési stílustól, az útvonaltól, a légköri és az útviszonyoktól, a a jármű állapota,
használata és felszereltsége.
A kiválasztott konfigurációt összefoglaló dokumentumban szereplő CO2 és üzemanyag-fogyasztás értéke a járműre vonatkozik,
beleértve az összes felszerelést és tartozékot, amelyet a konfiguráció során választottak.
A konfigurált jármű CO2 és fogyasztási értékei nem véglegesek, és a gyártási ciklus változásainak eredményeként alakulhatnak ki.
Mindenesetre a megvásárolt jármű hivatalos CO2- és fogyasztási értékeit a jármű kísérő dokumentumaihoz mellékelik.
Azokban az esetekben, amikor a CO2 és az üzemanyag-fogyasztás értékei relevánsak a járművel kapcsolatos adók és költségek
kiszámításához, hivatkozni kell az egyes országok hatályos törvényeire.
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álsdvÁLNlíc
Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket. Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését.
NS Autohaz
NS AUTÓHÁZ KFT
PÉCSVÁRADI ÚT 23. 7630 PÉCS
e-mail: laszlo.fegyvesi@nsautohaz.hu
Az összes ár 27% ÁFÁ-t tartalmaz. Az általunk adott ajánlat 2021.05.18 -ig, a készlet erejéig vagy új árlista kiadásáig érvényes.
Felhasználási feltételek Az oldalon található termékekkel kapcsolatos információk és a képek, (beleértve a modellek színválasztékát),
melyek a modellek felszereltségére, a külső megjelenésre, a teljesítményre, méret és súly adatokra, árakra, fogyasztásra, fenntartási
költségekre, stb. vonatkoznak, folyamatosan frissülnek és előfordulhat, hogy olyan kiegészítőket, vagy opciókat mutatnak be, melyek
nem részei a széria felszereltségnek. Az adatok tehát kizárólag tájékoztató jellegűek, velük kapcsolatosan előfordulhatnak hibák,
pontatlanságok. Termékek és árak A feltüntetett árak az FCA ajánlott fogyasztói árai a márkakereskedők részére. Az opciók árai a
gyár által beszerelt opciókra vonatkoznak. Törekszünk arra, hogy mindig a legfrisebb árat tüntessük fel a konfiguráció időpontjában.
Azonban kivételes esetekben előfordulhat, hogy az árak nem kerültek frissítésre.
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SZOLGÁLTATÁS:...............................
NS AUTOHAZ

7630 Pécs

* (cégnév)

* (Irányítószám - Város)
PECSVARADI UT . 23

* (Születési ido)

(Cím)

06-72539-300

viktor.koszta@nsauohaz.hu

* (Telefonszám)

* (e-mail)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
1 –

Az Ön által megadott személyes adatok („Adatok”) kezelése az alábbi célok érdekében történik:
a.

a. az igényelt szolgáltatás nyújtása az Ön és a kereskedő között létrejött megállapodás szerint;

b.

b. az FCA Italy S.p.A. (“FCA”) számára a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak minőségéhez
kapcsolódó ügyfélelégedettségi felmérések elvégzésének lehetővé tétele a Vállalat jogos érdeke
alapján;

c.

c. az ügyfél hozzájárulásától függően, kereskedelmi közlemények megküldése, valamint a kereskedő
által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetések küldése vagy
piackutatások elvégzése („Marketing”) céljából;

d.

d. az ügyfél hozzájárulásától függően, kereskedelmi közlemények megküldése, valamint az FCA
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetések küldése vagy piackutatások elvégzése
(„Marketing”) céljából;

e.

e. az ügyfél hozzájárulásától függően, a kereskedő számára lehetővé tenni az ügyfelek fogyasztói
viselkedésének, az ügyfél fogyasztási szokásainak és hajlandóságának elemzését a kereskedő által
forgalmazott termékek és szolgáltatások javítása, valamint az ügyfelek elvárásainak történő
megfelelés céljából („Profilalkotás”);

f.

f. az ügyfél hozzájárulásától függően, a kereskedő számára lehetővé tenni az ügyfelek fogyasztói
viselkedésének, az ügyfél fogyasztási szokásainak és hajlandóságának elemzését a kereskedő által
forgalmazott termékek és szolgáltatások javítása, valamint az ügyfelek elvárásainak történő
megfelelés céljából („Profilalkotás”);

g.

g. az ügyfél hozzájárulásától függően Adatok közlése a kereskedő leányvállalataival és kapcsolódó
vállalatokkal, továbbá a gépjármű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs ágazatokban működő
partnereivel, amelyeket azok kereskedelmi közlemények, valamint az említett vállalatok termékeire
és szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések küldésére, vagy piackutatások készítésére használnak fel
(„Marketing tevékenységet végző harmadik felek”);

h.

h. az ügyfél hozzájárulásától függően Adatok közlése a kereskedő leányvállalataival és kapcsolódó
vállalatokkal, továbbá a gépjármű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs ágazatokban működő
partnereivel, amelyeket azok kereskedelmi közlemények, valamint az említett vállalatok termékeire
és szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések küldésére, vagy piackutatások készítésére használnak fel
(„Marketing tevékenységet végző harmadik felek”);

Az Adatok feldolgozása történhet papíron, automatikusan vagy elektronikus eszközök segítségével, pl.
postai úton vagy elektronikus üzenetben, telefonon (pl. automata telefonhívások, SMS, MMS), faxon és
bármely egyéb módon (pl. weboldalak, mobil applikációk).
AZ ADATKÖZLÉS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
Az Adatok közlése soha nem kötelező. A kötelezőként feltüntetett Adatok közlésének elmulasztása
azonban megakadályozza a kereskedőt a kért szolgáltatás nyújtásában. Ugyanakkor, az opcionális Adatok
közlésének elmulasztásától függetlenül Ön igénybe veheti a szolgáltatást.
AZ ADATOK CÍMZETTJEI
Az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Unión kívüli országokban az Adatokat az adatkezelők
nevében, szerződésben szabályozott feltételek alapján, harmadik felek dolgozhatják fel. Az Adatok
harmadik felek számára továbbíthatók jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, hatósági
utasítások, rendeletek végrehajtása vagy az adatkezelőknek az igazságügyi hatóságok előtti joggyakorlása
érdekében.
ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE
Szerződéses kapcsolataik körében az adatkezelők jogosultak az adatokat az Európai Gazdasági Térségen
(EGT) kívüli országokba továbbítani, azokat az adatkezelők nevében eljáró személyek által kezelt
adatbázisokban tárolni. Az adatbázisok kezelése és az Adatkezelés kizárólag az adatkezelés meghatározott
céljából, és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben az Adatok az
EGT-n kívülre kerülnek továbbításra, az adatkezelők minden megfelelő szerződéses intézkedést
megtesznek az Adatok megfelelő védelme érdekében, ideértve többek között az Európai Unió Bizottsága
által a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbításának szabályozására elfogadott általános
szerződési feltételeken alapuló megállapodásokat.
ADATKEZELŐK
Az (a), (c), (e), (g) albekezdésben megjelölt célok szempontjából a kereskedo adatkezelonek minosül.
A b), d), f), h) albekezdésben megjelölt célok tekintetében az FCA Italy S.p.A. az adatkezelo, melynek

bejegyzett székhelye Torino, Corso Agnelli, 200. Az FCA Adatvédelmi Tisztviselojével az alábbi e-mail
címen léphet kapcsolatba: dpo@fcagroup.com.
AZ ADATOK MEGŐRZÉSE
Az a) és b) albekezdéssel összhangban kezelt Adatokat a célok teljesítése érdekében szigorúan szükséges
ideig lehet tárolni. Az Adatokat azonban hosszabb ideig is lehet tárolni az a) és b) albekezdésben
szabályozott célokkal kapcsolatban felmerülő esetleges és/vagy valódi követelések és ebből fakadó
felelősség megállapítása esetén.
A Marketing és Profilalkotási célból kezelt Adatokat az adatkezelők az ügyfél hozzájárulásától számítva az
ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig őrzik meg. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatok nem
kezelhetők tovább Marketing és Profilalkotási célokból, bár azokat az adatkezelők továbbra is tárolhatják,
esetleges jogi követelések és/vagy peres eljárások esetén történő felhasználás céljából. Marketing és
Profilalkotás esetében az adatmegőrzésre a helyi jogszabályok és az Adatvédelmi Hatóság döntései
vonatkoznak.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az ügyfél a következő jogokkal rendelkezik:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

a hozzáférési jog jelenti azt a jogot, hogy az ügyfél az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférjen
személyes adataihoz;
a helyesbítéshez és a törléshez való jog jelenti indokolt esetben a nem pontos és/vagy hiányos
adatok helyesbítésére, továbbá az Adatok törlésére vonatkozó jogot;
az adatkezelés korlátozásához való jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés felfüggesztésére
vonatkozó kéréshez való jogot;
az adathordozhatósághoz való jog jelenti azt a jogot, hogy az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa;
a tiltakozási jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés elleni tiltakozás jogát, ideértve azt az esetet,
amikor az adatok marketing vagy profilalkotási célokat szolgálnak, adott esetben;
a panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál az Adatok jogellenes kezelése esetén.

A fenti jogok gyakorlása céljából az ügyfél írásban felveheti a kapcsolatot az alábbiakkal: az (a), (c), (e) és
(g) albekezdésben megjelölt célok tekintetében a kereskedővel annak jogi képviselője útján, továbbá a (b),
(d), (f), (h) albekezdésben megjelölt célok tekintetében írhat az FCA Italy S.p.A., Corso Agnelli 200, Torino,
Olaszország, vagy a privacy@fcagroup.com e-mail címre.

HOZZÁJÁRULÁS
Az adatkezelési tájékoztató elolvasását követően:

Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy a személyes adataimat a FCA Italy S.p.A. marketing célokból az Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezet (d)
bekezdése alapján, papír alapon, automatizált illetve elektronikus formátumban kezelje ideértve a postai levelet vagy
emailt, telefont, (pl.: automata telefonhívást, SMS-t, MMS-t) faxot vagy bármely más utat (pl.: weboldalakat, mobil
applikációkat)
Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy személyes adataimat az FCA Italy S.p.A. az Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezet (f) bekezdése alapján a
személyes preferenciáim elemzésére és személyemre szabott kereskedelmi kommunikáció küldése céljából kezelje
Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy személyes adataim az FCA Italy S.p.A. Ieány és kapcsolt vállalatai részére továbbításra kerüljenek, továbbá
ahhoz is, hogy a az FCA Italy S.p.A. gépjűrmű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs szektorban tevékenykedő
partnerei részére továbbításra kerüljenek, abból a célból, hogy ezek a partnerek a saját marketing céljaikból az
Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezet (h) bekezdése alapján kezeljék ezeket az adatokat, papír alapon, automatizált illetve
elektronikus formátumban kezelje ideértve a postai levelet vagy emailt, telefont, (pl.: automata telefonhívást, SMS-t,
MMS-t) faxot vagy bármely más utat (pl.: weboldalakat, mobil applikációkat)
Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy személyes adataimat a kereskedés az Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezet (c) bekezdése, papír alapon,
automatizált illetve elektronikus formátumban kezelje ideértve a postai levelet vagy emailt, telefont, (pl.: automata
telefonhívást, SMS-t, MMS-t) faxot vagy bármely más utat (pl.: weboldalakat, mobil applikációkat).
Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy személyes adataimat a kereskedés az Adatkezelési Tájékoztató 1. fejezet (e) bekezdése alapján a
személyes preferenciáim elemzésére és személyemre szabott kereskedelmi kommunikáció küldése céljából kezelje.
Hozzájárulok

Nem járulok hozzá

ahhoz, hogy személyes adataim a kerekedés Ieány és kapcsolt vállalatai részére továbbításra kerüljenek, továbbá
ahhoz is, hogy a kereskedés gépjármű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs szektorban tevékenykedő partnerei
részére továbbításra kerüljenek, abból a célból, hogy ezek a partnerek a saját marketing céljaikból az Adatkezelési
Tájékoztató 1. fejezet (g) bekezdése alapján kezeljék ezeket az adatokat, , papír alapon, automatizált illetve
elektronikus formátumban ideértve a postai levelet vagy emailt, telefont, (pl.: automata telefonhívást, SMS-t, MMS-t)
faxot vagy bármely más utat (pl.: weboldalakat, mobil applikációkat).

Dátum

Aláírás

17/02/2021

