
OFERTA nr 000003602/17 Przygotowano:

Data obowiązywania:
2017.07.05

od: 2017.07.05  do: 2017.07.31

Oferta dla:

SPECJALNA OFERTA

Przygotował:

RASZYN

lub do wyczerpania zapasów

tel.tel.
e-mail:e-mail:

I. Prezentacja samochodu

OPEL MOVANO BModel:

Wersja wyposażenia: PODOWZIE DO ZABUDOWY

Movano Podwozie 2.3 BiTurbo 170 KM Euro6 Start&Stop

Wersja nadwozia: PODWOZIE DO ZABUDOWY

Silnik: DIESEL / 2298 ccm

Rok produkcji / Rok modelowy 2016 / 2017A

Kolor nadwozia (kod): 11U -biały - Arctic, lakier bazowy (11U)

Tapicerka (kod): TACR-tkanina, Pulse (TACR)

Lakier: 0,00 PLN brutto

Tapicerka: 0,00 PLN brutto

Wyposażenie dodatkowe fabryczne: 129 190,00 PLN brutto

Cena katalogowa: 0,00 PLN brutto

II. Oferta cenowa

C60 Klimatyzacja manualna z przodu (niedostępna z XAZV) JEŚLI ZAMÓWIONA
JEDNOCZEŚNIE Z XiC6/HMF/OFM/HMG

3 200,00

DBE Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach 400,00

K34 Tempomat z ogranicznikiem prędkości 500,00
U68 Komputer pokładowy

NH7 Zbiornik paliwa na 105 litrów 400,00

T3W Światła do jazdy dziennej 50,00

XIC6 Pakiet Praktyczny (niedostępny z AE1 / AK5 / AJ7 / A51 / OFM / KA1) 2 200,00
2L7 Radio CD16 BT USB
ASY Wielofukcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym

tworzącym stolik
AXG Elektryczne szyby przednie jednoimpulsowe dla kierowcy

B21 Siedzenie kierowcy ""Komfort""
B8L Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej

XZ23 L3H1 DMC 3500kg FWD 122 440,00

Cena katalogowa z dodatkowym wyposażeniem fabrycznym: 129 190,00 PLN brutto

Dodatkowe wyposażenie serwisowe i akcesoria: 37 380,00 PLN brutto
PDI

ZABUDOWA MIĘDZYNARODOWA LAMAR 37 380,00

Proponowana cena sprzedaży (po rabacie): 127 797,00 PLN brutto

Udzielony rabat: 38 773,00 PLN brutto

103 900,00 PLN netto

III. Dodatkowe informacje:

JOB / ID: 0064TPV4 / 57335
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DIXI-CAR SPÓŁKA AKCYJNA
05-090 RASZYN AL. KRAKOWSKA 24A
+48 22 716 30 20
e-mail: BOK@DIXI-CAR.PL

Sąd Rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY wWARSZAWA
KRS: 0000045500

NIP: 522-22-91-182  Regon: 012900250
Kapitał Zakładowy: 1.200.000,00

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. nr konta 02 1750 0009 0000 0000 0097 6849
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Spalanie cykl miejski/pozamiejski/średnie:
Emisja CO2:

7.1 / 7 / 7.1 (l/100 km)
194 (g/km)

(Wartości zużycia paliwa i emisji spalin mają cel porównawczy w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdu. Rzeczywiste zużycie paliwa zależne jest m.in. od wyposażenia pojazdu,
stylu jazdy, warunków drogowych, zwiększonej masy własnej pojazdu a także sposobu korzystania z wyposażenia technicznego (np. klimatyzacji) etc..)

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Auto dostępne od ręki na placu!

Promocyjne finansowanie w DIXI-CAR S.A.:

Najszersza ochrona ubezpieczeniowa przy konkurencyjnej cenie:

Dodatkowa ochrona serwisowa:

IV. Wyposażenie standardowe - fabryczne:
222 2 wieszaki na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
333 Promień skrętu (między krawężnikami) 13,6 m
444 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
555 Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością
666 Schowki: kieszeń na mapę, zamykany schowek i kieszeń na 2 litrową butelkę w drzwiach, otwarta półka na dokumenty A4 na górze

kokpitu, schowek na rękawiczki, sch
777 ABS (Anti-lock Brake System) z EBA (Emergency Brake Assist - asystent awaryjnego hamowania)
888 Język wyświetlacza polski
999 Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
A32 Elektryczne szyby przód
A51 Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) z podłokietnikiem
A58 Podwójne siedzenie pasażera ze składananym środkowym oparciem na stolik
AE0 Podwójne siedzenie pasażera
AJ3 Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy
AX9 Ścianka działowa z oknem
C41 Ogrzewanie z recylkulacją powietrza (niedostępne z XiC7/XiC8/XYCR)
FE0 Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem ładunkiem
K13 Filtr cząstek stałych
NH1 Zbiornik paliwa 80 litrów
NW9 System Elektornicznej Kontroli Stabilności (ESP) i Kontroli Trakcji (ASR)
P34 Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) (niedostępne z WTC)
P91 Kołpaki piasty
UF7 Radio (tylko tuner) z USB i Bluetooth, monochromatycznym zintegrowanym wyświetlaczem, 2 głośniki 15W, wejście liniowe AUX-IN

(niedostępne z XiC6/XiC7/XiC8/XYCR)
UTJ/CLA Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi automatycznym zamykaniem
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1. Dane identyfikacyjne Sprzedawcy:
DIXI-CAR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w RASZYN przy ul. AL.
KRAKOWSKA 24A  (05-090) zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY w
WARSZAWA, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000045500, o kapitale zakładowym w
wysokości 1.200.000,00 PLN , numer NIP: 522-22-91-182, numer
REGON: 012900250, numer telefonu +48 22 716 30 20.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW
SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

2. Sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą.
Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy
i samym zawarciem umowy Sprzedawca udziela osobiście lub za
pośrednictwem osób przez siebie zatrudnionych, w formie ustnej i
pisemnej, jak również za pośrednictwem środków indywidualnego
porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres Sprzedawcy: BOK@DIXI-
CAR.PL lub telefonicznie, pod numerem +48 22 716 30 20.

3. Sposób spełnienia świadczenia.
Odbiór pojazdu następuje w salonie Sprzedawcy lub w przypadkach
indywidualnie uzgodnionych w innym miejscu. Konsument dokonuje
odbioru osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.
Sprzedawca przygotuje pojazd do odbioru na zadaszonej
powierzchni (w przypadku odbioru pojazdu w Salonie Dealera marki
OPEL), w sposób umożliwiający dokonanie przez Konsumenta
sprawdzenia jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych
mechanizmów i podzespołów.

4. Termin spełnienia świadczenia.
Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany
indywidualnie z Konsumentem. Okres oczekiwania na pojazd jest
zróżnicowany i uzależniony do specyfikacji technicznej oraz
wymagań co do wyposażenia określonych przez Konsumenta. W
przypadku zawarcia Umowy Przedwstępnej Kupujący zobowiązany
jest do zawarcia Umowy Przyrzeczonej (Umowy Sprzedaży) i
dokonania odbioru zamówionego samochodu w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania od Dealera wezwania do jej
zawarcia.
Wezwanie do zawarcia Umowy Sprzedaży nastąpi pisemnie listem
poleconym lub za pośrednictwem korespondencji e-mailem lub
telefonicznie, na adres/numer wskazany przez Konsumenta. Za datę
wezwania do zawarcia Umowy Sprzedaży listem poleconym
rozumie się dzień doręczenia go Zamawiającemu. Za datę wezwania
do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem korespondencji
e-mail uważa się dzień wprowadzenia do systemu komputerowego,
chyba, że Sprzedający otrzymał z adresu Konsumenta informację
zwrotną o zapoznaniu się z treścią maila (autoresponder). Za datę
wezwania do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem
telefonu, uważa się dzień zarejestrowanego przez Sprzedawcę
przekazania Konsumentowi wezwania.

Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jak
niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej
reklamację;
3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
4) wskazanie żądania Konsumenta;
5) datę i miejsce zakupu pojazdu;
6) numer VIN pojazdu;
7) wykaz załączonych dokumentów;
8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Konsument powinien dostarczyć pojazd do Sprzedawcy, w terminie
ustalonym ze Sprzedawcą, celem dokonania weryfikacji zasadności
reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę
otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Termin udzielenia pisemnej
odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady
rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).

8. Gwarancja.
Sprzedawca udziela 12 letniej gwarancji handlowej na perforację
korozyjną nadwozia, z zastrzeżeniem, że dla modelu Combo okres
ten wynosi 8 lat lub ograniczony jest do 160000 km zależnie, co
nastąpi wcześniej. Sprzedawca udziela 12 letniej gwarancji
handlowej na perforację korozyjną nadwozia, z zastrzeżeniem, że
dla modelu Combo okres ten wynosi 8 lat; a dla modelu Moavano 6lat.
W przypadku przeróbek nadwozia zatwierdzonych przez
Sprzedawcę, gwarancja na perforację korozyjną nadwozia
obowiązuje przez okres3 lat od daty dokonania przeróbek, lecz nie
dłużej niż okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia.
Gwarancja obowiązuje od daty odbioru fabrycznie nowego pojazdu
przez Konsumenta lub jego pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co
nastąpi wcześniej. Zobowiązania gwarancyjne ograniczone są
wyłącznie do nieodpłatnej naprawy lub wymiany części pojazdu
przez Sprzedawcę lub Autoryzowany Serwis Opel, zgodnie z
wyborem Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serisu Opel. Naprawa
lub wymiana niesprawnych częścizostaje przeprowadzona przez
Autoryzowany Serwis, do którego pojazd został dostarczony, bez
opłat za części i robociznę. Roszczenia gwarancyjne można
zgłaszać wyłącznie za okazaniem Książeczki serwisowej i
gwarancyjnej z potwierdzeniem wykonanych przeglądów oraz
międzynarodowym świadectwem gwarancji wypełnionym i
pdpisanym przez osbę upoważnioną z Auoryzowango Serwisu
Opla. Okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne nie są
objęte gwarancją. Normalne zużycie wszelkich podzespołów jest
wyłączone z gwarancjiNaprawy gwarancyjne mogą być
wykonywane wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie Obsługi.
Adresy Autoryzowanych Serwisów Obsługi dostępne są u
Sprzedawcy oraz na stronie www.opel.pl

7. Usługi posprzedażne.
Sprzedający świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne,
wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie
serwisu blacharsko - lakierniczego i mechanicznego. Cena usługi
uzależniona jest od zakresu i rodzaju czynności obsługowej, a także
modelu pojazdu.

5. Procedura Reklamacyjna
Jeżeli podczas odbioru pojazdu Konsument stwierdzi rozbieżności w
stosunku do zamówionego pojazdu lub widoczne uszkodzenia,
zostaną one opisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w
obecności Sprzedawcy lub jego pracownika.
Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru pojazdu
Konsument powinien  poinformować o niej Sprzedawcę.
Zawiadomienie Sprzedawcy (reklamacja) winno być złożone przez
osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej (na adres e-mail
wskazany w pkt. 2 powyżej) lub ustnej, przy czym ze zgłoszenia
reklamacji w formie ustnej należy sporządzić  protokół.
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