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KLIENT PARTNER DACIA 
 

  

POJAZD W KONFIGURACJI FABRYCZNEJ 
 

Marka: Dacia Model: LODGY 

Wersja: LAUREATE Blue dCi 115 / 7-miejsc. 
g.2020 

Kolor: Biel Alpejska 

Kolorystyka wnętrza: tonacja wnętrza czarna Tapicerka: tapicerka materiałowa 

Pojemność silnika spalinowego cm3:    1461 cm3 Rodzaj paliwa: olej napędowy 

Moc silnika spalinowego: 085 (115) kW (KM) Rodzaj nadwozia: Jednobryłowy 

Emisja CO2 pojazdu w konfiguracji 
fabrycznej wraz z opcjami 
fabrycznymi: 

127 g/km Importer: Renault Polska Sp. z o.o. 

 
 

Cena katalogowa wersji pojazdu 

Kwota netto 

50 243.90 zł 

Kwota VAT 

11 556.10 zł 

Kwota brutto 

61 800.00 zł 

OPCJE FABRYCZNE 
   

system wspomagania parkowania tyłem 

koło zapasowe dojazdowe 

felgi stalowe 15", kołpaki wzór Popster 

Łączna cena opcji 

  
750.00 zł 

700.00 zł 

0.00 zł 

1 450.00 zł 

SUMA   63 250.00 zł 
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CENA 

 

Cena katalogowa wersji pojazdu 61 800.00 zł 

Opcje fabryczne 1 450.00 zł 

 
Akcesoria wraz z kosztem montażu 0.00 zł 

Inne dodatkowe wyposażenie 0.00 zł 

Suma 0.00 zł 

 
Zabudowa specjalistyczna 0.00 zł 

Usługi dodatkowe 0.00 zł 

Suma 0.00 zł 

 
 

Szacunkowa wartość odkupu pojazdu używanego 0.00 zł 

 
DACIA FINANSOWANIE 

 

 

INFORMACJA PRAWNA 
 

Niniejsza przykładowa kalkulacja ceny oraz symulacja finansowania stanowi tylko i wyłącznie poglądową informację handlową aktualną w dniu jej 
utworzenia/wygenerowania i nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące oferty. Ostateczna konfiguracja pojazdu oraz ostateczne 
wyliczenie ceny z opcjami fabrycznymi pojazdu oraz cena innych towarów, jak też inne warunki zostaną określone w umowie sprzedaży /kupna pojazdu 
zawieranej z Autoryzowanym Partnerem Dacia wg warunków obowiązujących w dniu zawarcia ww. umowy. Podana rata kredytowa albo leasingu dotyczy 
dostępnego na rynku, przykładowego produktu finansowego. Renault Polska Sp. z o.o. ani Partner Dacia nie są kredytodawcami albo leasingodawcami. 

 

INFORMACJA O ZUŻYCIU PALIWA I EMISJI CO2 
 

Dla modelu i wersji pojazdu w konfiguracji fabrycznej wraz z opcjami fabrycznymi zostały określone wartości zużycia paliwa i emisji CO2 pojazdu, na 
podstawie pomiarów w cyklu WLTP (zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151, ze zmianami). 
Jednakże, w związku z wyborem akcesoriów i/lub innego wyposażenia dodatkowego, dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 w spalinach tego 
konkretnego pojazdu, w rzeczywistych warunkach drogowych mogą różnić się od podanych wyników pomiarów, gdyż na wartości te wpływają m.in. takie 
czynniki jak: masa pojazdu (zależna od liczby pasażerów i obciążenia, w tym od zainstalowanego po rejestracji pojazdu wyposażenia dodatkowego - 
akcesoriów), jego właściwości i stan techniczny (np.: typ opon, ciśnienie w oponach), umiejętności i zachowanie kierowcy oraz warunki drogowe (natężenie 
ruchu, stan nawierzchni, itp.). 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy 

ul. Marynarskiej 13 oraz Partner Dacia, którego pełną nazwę i adres wskazano w niniejszej kalkulacji ceny. 

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym 

przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail 

renault.iod@renault.com.pl. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.: 

1. wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) indywidualnie dla celu: 

przedstawienia przykładowej kalkulacji ceny; 

kontaktu w sprawie finalizacji umowy; 

2. zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) indywidualnie dla celu: 

wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych; 

udostępnienia danych w celu dostarczenia informacji marketingowych na temat produktów i usług podmiotów z grupy RCI (RCI Banque S.A. 

Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o.); 

3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu: 

realizacji marketingu Administratorów (za pośrednictwem poniżej wybranych przez Panią/Pana kanałów komunikacji). Uzasadnionym 

interesem Administratorów jest promocja produktów i usług wspólnych dotyczących marki Dacia; 

analizy danych i ich profilowania. Uzasadnionym interesem Administratorów jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych Pani/Panu 

informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu 

badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje 

zakupowe. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie danych przetwarzanych jako dane niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed 

jej zawarciem, podanie Pani/Pana danych jest konieczne do sporządzenia kalkulacji ceny oraz kontaktu w sprawie finalizacji umowy. Niepodanie niniejszych 

danych uniemożliwi prawidłowe sporządzenie oferty oraz kontakt z Panią/Panem. W pozostałych przypadkach niepodanie danych osobowych spowoduje, że 

nie będą realizowane działania handlowe lub marketingowe.Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie kalkulacji ceny. W razie przetwarzania danych 

osobowych w oparciu o zgodę, Pani/Pana dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody. 

Pani/Pana dane zostaną udostępniane Renault SAS z siedzibą we Francji, a także – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody – 

podmiotom z grupy RCI (RCI Leasing Polska Sp. z o.o. i RCI Banque S.A. Oddział w Polsce). Administratorzy mogą przekazywać Pani/Pana dane podmiotom 

przetwarzającym je na ich zlecenie, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą także przekazywane Autoryzowanym 

Partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl. 

Wobec każdego z ww. Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym 

podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na 

zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem 

listownie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej. 

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:renault.iod@renault.com.pl
http://www.renault.pl/
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PODPIS 

 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji marketingowych, w tym handlowych, o produktach i usługach Renault za pośrednictwem wybranych 

przeze mnie kanałów komunikacji: 

 

E-mail 
 

SMS/MMS 
 

Połączenie telefoniczne 
 

Poczta tradycyjna 

 
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych podmiotom z grupy RCI (RCI Leasing Polska Sp. z o.o. i RCI Banque S.A. Oddział w Polsce) w celu 
dostarczania mi informacji marketingowych, w tym handlowych, o produktach i usługach RCI. 

 
 

DATA, MIEJSCE    

 


