PEDIDO DE INFORMAÇÃO
N.º 62013295-19-50485
Emitido a : 11/09/19 - Válido até : 11/10/19

DADOS DO CLIENTE

CONCESSIONÁRIO

Nome :
Morada :

Concessionário :
Morada :

AUTO ZARCO, SA
RUA NOVA DO PICO DE SAO JOAO, 22
(ESTRADA DE SAO JOAO) , 9004-501, FUNCHAL

Tel :
Fax :
E-mail :
Contribuinte N.º :
Vendedor :
Tel. Directo :

291743421/22
291742217
alex.rodrigues@rede.renault.pt
511016263
JOSE ALEXANDER VELAR RODRIGUES
291743421/22

Modelo :

TRAFIC (TRANSPORTE
PASSAGEIROS)

SANDRA TELES

Localidade :
Cod.Postal :
Telefone :
Telemóvel :

968354812

E-mail :
NIF :
Data de
nascimento :
Civilidade :

Sra

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO NOVO
Marca :

RENAULT

Versão :
Combi Life L1H1 1,0T 2.0 Energy dCi 120
Harmonia :
Harmonia Carbono Escuro
Emissões CO2 desta configuração(g/km) : 188

Côr :
Estofos :

Branco Glaciar
Estofos em tecido
s/IVA

Preço Base

€

IVA

c/IVA

25.490,00

OPÇÕES
Pintura opaca
Pneu sobressalente com jante de aço tamanho normal
Pack Clim Dianteiro (AC manual+Radio Connect R&GO, Bluetooth®,
USB&Jack)-incompatível c/Navegação

€
€

0,00
150,00

€

580,00

Total das Opções

€

730,00

ACESSÓRIOS
Total Acessórios

€

0,00

€

0,00

€
€
€
€

1.698,52
7.581,28
- 7.341,60
28.158,20

SUPLEMENTOS
Total Suplementos

SINTESE DE PAGAMENTO
Despesas adm. e transporte
Imposto sobre Veículos
Total Desconto
Preço de Venda Total
Contratos e/ou Serviços *
Valores Entregues
Comissão Abertura Contrato
1.ª Renda + Depósito de Garantia

Importância Contra entrega Viatura
Data Prevista de Entrega

€

6.194,81

€
€
€
€
€

34.353,01
0,00
- 0,00
0,00
0,00

€

34.353,01

não contratual, a validar no acto da encomenda definitiva
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DETALHE SERVIÇOS *
s/IVA
Total Serviços

IVA

c/IVA
€

0,00

O CLIENTE ESTÁ INTERESSADO EM

□

Uma proposta de financiamento

□
□

Por RCI
Por um organismo financeiro

AVISOS LEGAIS
O calculo do valor do Imposto sobre veículos é estimado e pode variar até ao momento em que a viatura seja fabricada.
Este documento constitui mera informação, não tendo em caso algum validade de Proposta Contratual.
Ao assinar este documento estou prestar o meu o meu consentimento, livre e voluntário para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais pela
Renault Portugal, S.A., pela Renault SAS e pelos membros da rede Renault, melhor identificados na política de privacidade e em www.renault.pt,
para o envio de comunicações sobre propostas contratuais e pré-contratuais e informações gerais sobre este pedido de proposta.
O fornecimento dos seus dados pessoais é necessário para que possamos dar cumprimento aos seus pedidos de informação e, caso seja aplicável,
apresentar-lhe propostas contratuais. Se decidir não nos fornecer os seus dados pessoais, não poderemos dar cumprimento ao seu pedido de
informação e, caso seja aplicável, apresentar-lhe propostas contratuais. Para mais informação, por favor consulte a politica de privacidade no verso
deste documento e/ou em https://www.renault.pt/politica-de-privacidade/index.jsp
Todos os veículos da marca Renault, incluindo os veículos elétricos, beneficiam da garantia legal, isto é, prevista na lei de 2 anos, com exceção dos
veículos de modelo Koleos, Talisman e Espace que beneficiam de uma garantia legal e contratual no total de 3 anos ou 150.000Kms consoante a que
primeiro ocorrer. A Garantia está sujeita aos termos e condições constantes na carta de garantia de cada viatura. Para mais informações consulte a
rede Renault.
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Presto o meu consentimento, livre e voluntário para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais pela Renault Portugal, S.A., pela Renault SAS e
pelos membros da Rede Renault (disponíveis para consulta em www.renault.pt) para:
• O envio de comunicações de marketing direto, nomeadamente sobre produtos, ofertas especiais,convites para os nossos eventos e promoções Sim � Não �
• Autorizo ser contactado para os fins supra descritos através dos seguintes canais:
E-Mail � Carta � telemóvel � SMS �
O consentimento pode ser retirado a qualquer momento, sem que tal, no entanto, torne ilegítimo o tratamento de dados pessoais realizado com base
nesse consentimento até à data em que o mesmo seja retirado. O não fornecimento do seu consentimento irá impedir: O envio de comunicações de
marketing direto, nomeadamente sobre produtos, ofertas especiais, convites para os nossos eventos e promoções
Os seus dados pessoais serão tratados pela Renault Portugal S.A., pela Renault SAS e por algum membro da Rede Renault na qualidade de
Responsáveis pelo Tratamento e poderão ser transmitidos para qualquer empresa do Grupo Renault bem como a terceiros exteriores ao grupo. Os
seus dados pessoais serão utilizados para: i) Gerir as suas solicitações (pedidos de informações gerais); ii) Enviar-lhe, com o seu consentimento
comunicações de marketing direto, nomeadamente sobre produtos, ofertas especiais, convites para os nossos eventos e promoções; iii) Comunicar
os seus dados pessoais aos membros da rede Renault para os fins supra referidos.
Tem o direito de solicitar o acesso à sua informação. Também pode solicitar que a sua informação seja retificada ou apagada . Pode opor-se ao
tratamento dos seus dados pessoais, sem qualquer justificação quando esteja em causa uma situação de marketing direto e, nos restantes casos,
por motivos relacionados com a sua situação em particular, igualmente poderá solicitar a limitação do tratamento da sua informação. Pode solicitar
o envio de uma cópia da sua informação num formato estruturado e de uso corrente. Para exercer os seus direitos, deverá contactar-nos, sendo
necessário para tal que nos forneça um comprovativo da sua identidade, através do envio de um e-mail para contacto. cliente@renault.pt ou através
do envio de uma carta para Renault Portugal – Serviço Cliente – Lagoas Park, edifício 4, 2740 – 267 Porto Salvo.”

Cliente

ENTIDADE VENDEDORA

_________________________________

O Vendedor ____________________ 11/09/19
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POLITICA DE PRIVACIDADE
A proteção dos seus Dados Pessoais é da maior importância para a Renault Portugal S.A. (“Renault Portugal”), e para a sua rede pelo que a
Renault Portugal e a sua rede tomam todas as medidas razoáveis para assegurar que os seus dados pessoais sejam tratados de forma segura.
Ao efetuar um pedido de informação irá partilhar dados pessoais com a Renault Portugal S.A., com sede na Rua Dr. José Espirito Santo, Lote 12 – E-,
Lisboa, com a Renault SAS com sede em 13, Quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, França e com os concessionários da rede Renault
cuja lista pode consultar em www.renault.pt e que atuam na qualidade de Responsáveis pelo Tratamento.
Estes dados são utilizados para dar cumprimento aos seus pedidos de informação e, na medida em tal que seja aplicável, para lhe enviar propostas
contratuais e pré-contratuais e informações sobre produto e eventualmente caso dê o seu consentimento para acções de marketing.
O fundamento jurídico em que a Renault baseia as atividades de tratamento anteriormente referidas é a execução de diligências pré-contratuais a seu
pedido.
O fornecimento dos seus dados pessoais é necessário para que possamos dar cumprimento aos seus pedidos de informação e, caso seja aplicável,
apresentar-lhe propostas contratuais. Se decidir não nos fornecer os seus dados pessoais, não poderemos dar cumprimento ao seu pedido de
informação e, caso seja aplicável, apresentar-lhe propostas contratuais
Caso dê o seu consentimento os seus dados pessoais poderão servir também para enviar-lhe comunicações de marketing direto, nomeadamente
sobre produtos, ofertas especiais, convites para os nossos eventos e promoções
Para as finalidades anteriormente referidas os seus dados pessoais serão conservados durante um período de 3 anos, findo o qual os seus dados
pessoais serão apagados.
A Renault Portugal pode transmitir os seus dados pessoais à Renault S.A.S, à RCI Banque e a qualquer outra empresa do Grupo Renault no mundo,
bem como aos concessionários da rede Renault – consulte a lista dos mesmos em www.renault.pt , - e a terceiros fora da rede Renault, sendo que
tal servirá para melhor gerir os seus pedidos.
Em qualquer caso, tem o direito de aceder aos seus dados pessoais. Tendo por base interesses legítimos pode solicitar que os seus dados pessoais
sejam retificados e apagados. Tem também o direito a opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais ou solicitar a limitação do tratamento. Tem
ainda o direito de solicitar e receber os seus dados pessoais num formato estruturado de uso corrente.
Em caso de solicitação ou reclamação, por favor envie um e-mail para contacto. cliente@renault.pt.
Também pode contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados através do envio de um e-mail para o seguinte
endereço: privacy.portugal@renault.pt
Em qualquer caso, tem o direito de apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados em www.cnpd.pt.
Mais informações em https://www.renault.pt/politica-de-privacidade/index.jsp
Tomei Conhecimento

Data
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