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Alejová 3/A
04001
Košice

Číslo kalkulácie.
Dátum
Predajca
Telefón

Ponuka
773
02.07.2021
Richard Chomiak

Mobil
e-mail
Platnost do

bmw@k-moto.sk
16.07.2021
Výroba 08/2021
0C61

BMW Moto C 400 GT

Technické údaje
Objem

EUR
350 cm3

- l/100km
81 g/km

Spotreba - Stred
Emisie CO2

Farba a vnútorné prevedenie (cena vrátane DPH)
N2U
Blackstorm metallic 2

7.950,00

EUR
EUR

0,00
0,00

Doplnková výbava (cena vrátane DPH)
202
Denné svetlá
230
Comfort paket
518
Vyhrievané sedadlo
519
Vyhrievané rukoväte
286
Návod na obsluhu slovenský
458
Style Triple Black
603
Alarm
6AB
CONNECTIVITY

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

106,00
413,00
0,00
0,00
0,00
202,00
232,00
630,00

Spolu farba, vnútorné prevedenie a výbavy

EUR

1.583,00

Katalógová cena (cena vrátane DPH)

EUR

9.533,00

Cena konfigurovaného vozidla

EUR

9.533,00

Základná výbava (cena vrátane DPH)
193
Bezklúčové startovanie
7A6
3-ročná záruka

Spoločnost'
K-moto Bavaria
Adresa
Ázijská trieda 2832
040 13 Košice
Telefón
00421 917 797568
Fax
e-mail
k-moto@k-moto.sk
www
www.k-moto.sk
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16.07.2021
Cena celkom vrátane DPH

EUR

9.533,00

DPH

EUR

1.588,84

Cena celkom bez DPH

EUR

7.944,16
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Dátum
Platnost do

Ponuka
773
02.07.2021
16.07.2021

Môj súhlas s marketingovou komunikáciou
Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti K-moto Bavaria prostredníctvom e-mailu, pošty,
telefónnych služieb / služieb doručovania správ a v aute (ak je to podporované). 1
Uprednostnený kontaktný kanál
e-mail
pošta
telefónne služby / služby doručovania správ

v aute (ak je to podporované)

Súhlasím s tým, aby K-moto Bavaria postupoval moje osobné údaje spoločnosti BMW Slovenská republika
s.r.o., Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovak Republic, a aby BMW Slovenská republika s.r.o. spracúvala
a používala moje osobné údaje a kontaktovala ma na vyššie uvedené účely. BMW Slovenská republika s.r.o.
môže tieto údaje prenášať aj určitým dcérskym spoločnostiam*, ako aj určitým zmluvným partnerom a
servisom (mnou uprednostňovaný predajca, partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo
konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner), ktorí môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na
vyššie uvedené účely. Uvedené dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.
Ďalej chcem prijímať personalizované ponuky produktov a služieb BMW Group, ktoré identifikovala BMW
Slovenská republika s.r.o. na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe
používania produktov a služieb.2
Žiadosti o zmenu týkajúce sa vyhlásenia súhlasu a právo na odvolanie 3
_____________________________________________________________________________
Dátum, podpis
123

Špecifikácie a poznámky sú prílohou tohto súhlasu
* www.bmw.sk/legaldisclaimer

Strana 3 z 4

Číslo kalkulácie.
Dátum
Platnost do

Ponuka
773
02.07.2021
16.07.2021

Prílohy súhlasu s marketingovou komunikáciou
1

Súhlasím s tým, aby K-moto Bavaria (K-moto Bavaria, Ázijská trieda 2832 , 040 13 Košice) spracovával a
používal moje poskytnuté osobné údaje (napr. kontaktné a osobné údaje, ako sú dátum narodenia a typ
vodičského preukazu, záľuby a záujmy) na starostlivosť o zákazníka a na vybranú komunikáciu informácií
o produktoch a službách BMW Group ako aj na prieskum trhu. K-moto Bavaria môže tieto údaje prenášať aj
určitým dcérskym spoločnostiam**, ktoré môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na vyššie uvedené účely.
Uvedené dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.
2

Súhlasím s tým, aby sa osobné údaje používali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím
štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu budem dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude
pre mňa relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti BMW Slovenská republika s.r.o. a určitých
dcérskych spoločností*, ako aj určitých zmluvných partnerov a servisov (mnou uprednostňovaný predajca,
partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner). Tiež
súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené účely BMW Slovenská republika s.r.o. prenášala zákaznícky profil určitým
dcérskym spoločnostiam a mojim zmluvným partnerom a servisom a aby ma tieto spoločnosti oslovovali
s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré som
poskytol alebo ktoré boli vygenerované na základe môjho používania produktov alebo služieb spoločnosti BMW
Slovenská republika s.r.o., určitých dcérskych spoločností a zmluvných partnerov a servisov, použité v rámci
vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie/preferencie
(ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história
zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje
o používaní z aplikácie BMW Connected: najazdené kilometre, dojazd); údaje z aplikácie/domovskej
stránky/sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont myBMW alebo myMINI). Úplný zoznam údajov
týchto kategórií je k dispozícii online.
3

Svoje predložené vyhlásenia o súhlase môžem kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti. Po úplnom
odvolaní sa môj profil zákazníka už nebude spracúvať a už nebudem dostávať marketingovú komunikáciu.
Prostredníctvom nasledujúcich uvedených komunikačných kanálov mám okrem toho možnosť požiadať
o informácie o mojich údajoch uložených u K-moto Bavaria a/alebo BMW Slovenská republika s.r.o. ako aj
o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania mojich
osobných údajov a mojich práv sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov uvedených na nasledovnej
adrese.
Kontakt K-moto Bavaria, 00421 917 797568, k-moto@k-moto.sk, www.bmw.sk/partnera**
Kontakt Služby zákazníkom BMW, +421 (2) 33331099, zakaznicky.servis.sk@bmw.com,
www.bmw.sk/legaldisclaimer*
* www.bmw.sk/legaldisclaimer
** www.bmw.sk/partnera
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