
OFERTA nr 000003458/18 Przygotowano:

Data obowiązywania:
2018.05.11

w dniu 2018.05.11

Oferta dla:

KLIENT PRZEJAZDEM

Przygotował:

CHOŁUJ KRZYSZTOF

RADOM

tel.   +48  603-750-325tel.    

e-mail: kcholuj@dixi-car.ple-mail:  

I. Prezentacja samochodu

OPEL ASTRA KModel:

Wersja wyposażenia: DYNAMIC

Nowa Astra V 5dr Dynamic B14XFL MT6 125KM

Wersja nadwozia: 5DR HATCHBACK

Silnik: BENZYNA / 1399 ccm

Rok produkcji / Rok modelowy 2018 / 2018A

Kolor nadwozia (kod): GAZ -Biały - Summit, bazowy (GAZ)

Tapicerka (kod):
TAQK-Tapicerka Formula/Atlantis, Jet Black, materiałowa,

czarna (niedostępna z SR1 / SRY) (TAQK)

Lakier: 0,00 PLN brutto

Tapicerka: 0,00 PLN brutto

Wyposażenie dodatkowe fabryczne: 8 350,00 PLN brutto

Cena katalogowa: 77 700,00 PLN brutto

II. Oferta cenowa

CWH Pakiet ""Czarny Dach"" (zawiera dach oraz obudowy lusterek w kolorze czarnym,
dostępne dla kolorów GAZ, GG7, GAN, GR5, G0Y i GDB oraz jedynie z felgami RSE, 5PB

1 300,00 

KTI Zestaw naprawczy do opon 150,00 

LPRV Pakiet ""Kierowcy Plus"" 5 950,00 
3 Zintegrowana funkcja komend głosowych

4 8-calowy ekran dotykowy

5 Fabryczny system nawigacji (mapa europy)

AKO Tylne szyby przyciemniane, typu ""Privacy""

IO6 Navi 900 IntelliLink (Bluetooth)

UD5 Czujniki parkowania przód i tył

UDD Wyświetlacz pomiędzy zegarami - komputer pokładowy 4,2"" (niedostępny z MTA) / Wyświetlacz graficzny

pomiędzy zegarami (dla MTA)

US3 Antena ""płetwa rekina"" w kolorze nadwozia

UVC Kamera Cofania

OAY GEAR.CODE-LOCAL EQUIPMENT 1

RSE Felgi aluminiowe 17 x 7,5, 5-ramienne, czarne 950,00 

Cena katalogowa z dodatkowym wyposażeniem fabrycznym: 86 050,00 PLN brutto

Dodatkowe wyposażenie serwisowe i akcesoria: 0,00 PLN brutto

Proponowana cena sprzedaży (po rabacie): 81 900,00 PLN brutto

Udzielony rabat: 4 150,00 PLN brutto

66 585,37 PLN netto

III. Dodatkowe informacje:

JOB / ID: 0016VLCL / 67807
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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 / 4.1 / 5.1 (l/100 km)
128 (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.

Promocyjne finansowanie w DIXI-CAR S.A.:

Najszersza ochrona ubezpieczeniowa przy konkurencyjnej cenie:

Dodatkowa ochrona serwisowa:

IV. Wyposażenie standardowe - fabryczne:
1 7ń kolorowy ekran dotykowy
2 Obsługa za pomocą funkcji komend głosowych wbudowanej w smartfonie
A64 Tylna kanapa dzielona w stosunku 40/60
A69 Dodatkowe napinacze przednich pasów bezpieczeństwa po stronie klamer
AEF&AXG Elektryczne szyby przednie
AER Elektryczne szyby, tył
AH3&AG5 Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia), siedzenie pasażera regulowane w 4 kierunkach

(przód-tył, pochylenie opar
AHN Zaczepy Isofix na oparciach tylnych foteli
AJC Zagłówki przednich foteli regulowane góra/dół (nieaktywne)
AKP Szyby boczne pochłaniające promieniowanie cieplne
AKX Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne
AQP Centralny zagłówek z tyłu
ASV Czujnik wilgotności
AU3 Zdalnie sterowany zamek centralny
AWO 3-punktowy pas bezpieczeństwa, centralne miejsce kanapy tylnej
AY C Przednie, boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
BCX Podsufitka w kolorze czarnym (niedostępna z CF5)
C91 Lampka w podsufitce (przód)
C93 Dodatkowe oświetlenie wnętrza
C99 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
CE1 Czujnik deszczu
CHL Chromowana listwa z logo z przodu
CJ2 Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa
CKL Wewnętrzna strona klapy bagażnika w kolorze czarnym
D31 Regulowane lusterko wsteczne
D6I Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
D75 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
DBU Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
DD8 Lusterko wewnętrzne światłoczułe
DP6 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
DWE Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, składane ręcznie
EA1 Kieszeń z tyłu fotela kierowcy
EA2 Kieszeń z tyłu fotela pasażera
FX3 ESP (zawiera ABS oraz układ wspomagania ruszania na pochyłościach HSA)
IOB System multimedialny R 4.0 IntelliLink (Bluetooth)
J69 Ręczny hamulec postojowy
K33 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
KCL Ogrzewanie na drugi rząd siedzeń (nawiewy w podłodze)
KTM Kluczyk główny składany, kluczyk zapasowy sztywny (niedostępne z AVJ)
MCY Wejście USB
MDQ Chromowana listwa wzdłuż górnej linii okien
N34 Kierownica trójramienna pokryta skórą
N37 Regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
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NJ1 Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
QLL Opony 225 / 45 R17 SL - 91V BW HW4
RM5 Felgi aluminiowe 17 x 7.5, 5 podwójnych ramion
SBK Napinacze tylnych pasów
T3S Światła do jazdy dziennej typu LED
T3U Światła przeciwmgłowe - przednie (usunięte w przypadku zamówienia WDH)
T43 Tylny spojler
T4A Przednie lampy halogenowe
T74 Światła z funkcją opóźnionego wyłączania
T79 Swiatła przeciwmgielne - tył
TR0 Lampki do czytania z tyłu
TR6 Ręczna regulacja wysokości przednich świateł
TSP Pakiet ""Oświetlenie Wnętrza""
TSQ Pakiet ""Dobrej Widoczności""
TTW Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
U04 Pojedynczy sygnał klaksonu
U25 Lampka w bagażniku
U91 Antena dachowa standardowa
UC3 Sterowanie radiem z koła kierownicy
UDC Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami
UE1 System OnStar
UE4 Wskaźnik odległości od poprzedzającego pojazdu
UEU Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem
UH5 System przypominania o zapięciu pasów z tyłu
UHG Ostrzeżenie o niezapięciu pasa kierowcy
UHH Ostrzeżenie o niezapięciu pasa pasażera
UHX Układ ostrzegania przed niezamierzonązmianą pasa ruchu z układemutrzymania pasa ruchu
U H Y Systemem automatycznego hamowaniaprzy niskich prędkościach
UJ2 Wskaźnik zużycia oleju
UJC Przycisk zmiany trybu jazdy Sport (niedostępny dla CNG)
UJM Czujnik ćiśnienia w oponach z ręczną kalibracją
UK4 Funkcja wyświetlania ciścnienia w podziale na poszczególne koła
UVG Automatyczne sterowanie światłami drogowymi (tylko w przypadku zamówienia łącznie z T4L)
UVX Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania
UZ6 6 głośników
Y67 Komputer pokładowy
ZQ2 Pakiet ""Asystent Kierowcy 1""
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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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