
Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup: 2229732379

Datum aktivace kuponu: 06. 02. 2023 15:18:35

Platnost do: 08. 03. 2023 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání

systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování

bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

2. Kontrola najetých kilometrů

V dostupných databázích nejsou k dispozici záznamy tachometru prověřovaného vozidla.

Doporučujeme vám prověřit další možné zdroje záznamů tachometru, např. servisní knížku nebo dotazem na servisní historii v autorizovaném servisu.

Při prohlídce vozidla pak věnujte pozornost opotřebení zejména těch částí, které mohou napovědět počet skutečně najetých kilometrů – více naleznete

v 

3. Kontrola poškození

Výsledek kontroly

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného

vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka

může předchozí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo

nejsou v rámci online prověření dostupné.

4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy).

VIN
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Tovární značka

AUDI

Model

A3|A3 SPORTBACK

Druh vozidla

osobní

Datum výroby

28. 03. 2013

kontrolní číslice je v pořádku

našem průvodci.
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Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data

výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce 28. 03. 2013 Stáří vozidla: 9 let 11 měsíců

První registrace Není k dispozici  

První registrace v ČR Není k dispozici  

Vyrobeno pro trh Německo  

Strana řízení Levostranné  

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj Ke dni 06. 02. 2023

Česko - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Slovensko - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Maďarsko - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Rumunsko - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Slovinsko - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Ukrajina - Policie NE - není evidováno jako odcizené

Kanada - Databáze pojišťoven NE - není evidováno jako odcizené

Švédsko - Databáze pojišťoven NE - není evidováno jako odcizené

EU - soukromé databáze* NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují z p r a v i d l a komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

VIN: WAUZZZ8V9DA061412
www.zkontrolujsiauto.cz

Dokument vygenerován 06.02.2023 15:19© Cebia 2023 Stránka č. 2 / 11

https://www.zkontrolujsiauto.cz/
https://www.zkontrolujsiauto.cz


8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data

získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země To date: 06. 02. 2023

Česko NE - není evidováno

9. Ocenění vozidla

Ocenění vozidla nebylo provedeno. Ocenění lze provést po dobu platnosti kuponu zadáním údajů o vozidle (datum 1. registrace a aktuální stav

tachometru) na webových stránkách <a href='https://www.zkontrolujsiauto.cz'>www.zkontrolujsiauto.cz.</a>

10. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a

popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla

Id Značky 13

Značka Audi

Kód modelu 8VA

Název modelu A3 Sportback

Označení modelu A3 Sportback 1.4 I4 90 M6S

Modelový rok 2013

Datum výroby 28. 3. 2013

Barva Beluga Brown Metallic

Kód barvy M5

Barva střechy M5

Kód převodovky MYF

Řazení MAN

Kód motoru CMBA

Objem ccm 1395

Objem (l) 1,40

V ý k o n (kW) 90

Počet válců 4

Prodejní typ 8VACBC

Kód země X0A
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Identifikace vozidla

Země Prodejní program NĚMECKO

Iso kód země alpha2 DE

Iso kód země alpha3 DEU

Iso název země Německo

Kód řízení LHD

Soupis výbavy vozidla

Agregát 4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 04E.A

Airbag Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem

Akční provedení Žádné akční provedení

Alternativní pohon Bez alternativního pohonu

Asistent přední Bez čelního asistentu, bez City - ANB (aktivní nouzové brzdy)

Asistent změny stopy Bez asistenta při změně jízdního pruhu

Baterie Baterie 320A (59Ah)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech

Bezpečnostní osvědčení Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo

Boční a zadní okna Boční a zadní okna tónovaná

Boční airbag Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Brzdový systém Elektronický stabilizační program ESP

CO2 varianta Standard

COC dokumenty COC-dokument 08

Čelní okno Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem

Dálková regulace sklonu světlometu
S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se

při jízdě)

Dekorační fólie/emblémy Bez dekorativní fólie/emblémů

Dekorační obložení Dekorační obložení

Dělící stěna Bez dělící stěny

Dětské pojistky dveří Dětská pojistka, manuální

Díly se zvláštní povrchovou úpravou Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Dodatečné obutí
Zimní pneumatiky 195/65 R15 91H s ocelovým ráfkem 6J x 15 ET38 se

zakrytím

Dodavatelé pneumatik Pneumatiky bez určení značky

Druh motoru Zážehový motor

Druh náhonu Přední náhon

Druh zadních brzd Kotoučové brzdy zadní

Držák poznávací značky vpředu Držák poznávací značky vpředu
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Soupis výbavy vozidla

Dveře 4-dvéřové provedení

ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení Bez ECO funkce

Elektrické rozhraní pro externí použití Elektrické rozhraní pro externí použití, AUX-IN

Exhalační předpis Exhalační předpis, EU5 plus

Generátory Alternátor 140A

Hlavice řadící páky Hlavice řadící páky z kůže/plastu

Hlavní světlomety Světlomety s výbojkou

Hlavové opěrky Hlavové opěrky vpředu

Hlavové opěrky vzadu Hlavové opěrky zadní 3 kusy

Hmotnostní třídy pro přední nápravu Okruh pérování 04

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu Váhová třída "3" pro zadní nápravu

Houkačka S dvoutónovou houkačkou

Charisma Bez "drive select"

Chladící box Bez chladicího boxu

Chladivo Chladivo R134a

Chlazení motoru Chlazení motoru - provedení 1

Chromový paket Bez chromového paketu

Indikátor prohlídek vozidla Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

Individuální zástavba Bez individuální zástavby

Intervalový spínač stíračů Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem

Kamera/distanční sensor Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)

Kamerový systém/Senzorika okolí Bez kamerového systému/senzorů nehody

Kapacita baterie/alternátoru Baterie/alternátor - standardní kapacita

Klimatické oblasti Standardní klimatické oblasti

Kola Disk z lehké slitiny 7J x 16

Koncové mlhové světlo Koncové mlhové světlo

Kontrola bezpečnostních pasů Kontrola bezpečnostních pásů

Kontrola opotřebení brzdového obložení S kontrolou opotřebení brzdového obložení

Kontrola tlaku v pneumatikách Kontrola tlaku v pneumatikách

Kožený okruh Bez koženého potahu

Kuřácké provedení Nekuřácké provedení

Kvalita paliva Kvalita paliva 98 ROZ

Lékárna/výstražný trojúhelník Lékárnička a výstražný trojúhelník

Levostranný / pravostranný provoz Pravosměrný provoz

Loketní opěra Loketní opěra vpředu
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Soupis výbavy vozidla

Místo dokončení Místo dokončení-standardní

Mlhový světlomet/dodatečný světlomet Mlhové přední světlomety

Množství paliva Sériová prvotní náplň paliva

Modul platformy-podlaha zadní Modul podlahy zadní - provedení 5

Motory 4-vál. zážehový motor 1,4L/90 KW TSI Agregát: TU0/TL1/TM5

Multifunkční ukazatel Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"

Nádoba na aktivní uhlí S nádobou na aktivní uhlí

Nápisy Bez přídavného nápisu

Nárazník Nárazník standard

Nářadí a zvedák vozu Sada nářadí a zvedák vozu

Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru Filtr s aktivním uhlím

Nastavení sedadel Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Nástupní lišty Prahové nástupní lišty - umělá hmota

Navigační přístroj Bez navigačního přístroje

Nezávislé topení Bez přídavného/nezávislého topení

Obložení zavazadlového prostoru Obložení zavazadlového prostoru (provedení 1)

Odkládací paket Bez odkládací kapsy/boxu

Ochrana chodců Rozšířená opatření pro ochranu chodců

Ochrana laku / ochrana při transportu Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ochrana podvozku Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ochrana proti větru Bez ochrany proti větru (u kabrioletu)

Omývací zařízení světlometů S omývacím zařízením světlometu

Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení) S přídavným osvětlením (vnitřní osvětl.)

Ovládání oken Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření

Ovládání vnějších zpětných zrcátek Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná

Ozdobné lišty Ozdobné lišty světlé

Označení typu Označení typu na zádi, resp. s nápisem Quattro

Paket pro špatné cesty Bez provedení pro špatné cesty

Palivový systém Benzínový palivový systém (FSI)

Parkovací brzda Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí Pedálové ústrojí "Standard"

Pneumatiky Pneumatiky 205/55 R16 91W

Pomocné parkovací zařízení Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu

Potah podlahy zavazadlového prostoru Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potahy sedadel Potah sedadel - kůže/látka
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Soupis výbavy vozidla

Prodejní program zemí Prodejní program NĚMECKO

Prodloužený servisní interval Prodloužený servisní interval

Provedení brzd vpředu Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D

Provozní návod Provozní návod NĚMECKY

Přední sedadla Normální sedadla vpředu

Přenášecí frekvence Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz

Převodovka - popis 6-ti stupňová mechanická převodovka

Přídavná výstražná světla Varovná světla (dveře)

Přídavné topení Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení

Přídavné upevnění dětské sedačky Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX

Přístroje na přístrojové desce Přístrojová výbava v km/h

Quattro GmbH Sériová kola

Rádia MIB-G Entry Plus (Gen1)

Regionální kódy pro rádio Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory 8 reproduktorů (pasivní)

Rezervní kolo Nouzové rezervní kolo, radiál, 5 šroubů

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly Rozdělení tříd vozu 8V0/8VC

Rozšířený bezpečnostní systém Bez rozšířeného bezpečnostního systému

Rozvor S odchylkami od automatické převodovky

Řízení
Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti

Servotronic

Řízení série / předsérie Sériové zpracování

SBBR-Svítilny Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)

Sklopný stolek Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla

Speciální nálepky/štítky Nálepka/štítek anglicko-německy

Specifické díly pro země z důvodu předpisů Sada dílů bez specifických předpisů země určení

Specifikace vozu Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Spínání jízdního osvětlení Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Stabilizátor přední Stabilizátor vpředu

Stabilizátor vzadu Stabilizátor vzadu

Start/Stop-zařízení/rekuperace Start/Stop zařízení s rekuperací

Stírací a omývací zařízení zadního okna Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem

Stropní výplň Stropní výplň, standardní

Střešní nosič/nosič zavazadel Bez střešního nosiče

Střešní okno Bez střešního okna (plná střecha)

Systém pro sledování vozidla Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
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Soupis výbavy vozidla

Systém světelného asistenta Bez světelného systému

Systémy na ochranu proti odcizení Imobilizér elektronický

Šíjový ventilátor Bez šíjového ventilátoru

Telefon Bez přípravy/vestavby autotelefonu

Tlumení podvozku přední Tlumení přední

Tlumení podvozku zadní Tlumení zadní, základní 1

Topení a klimatizace Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

Transportní ochrana Ochrana pro transport, provedení 1

Třída kvality Sériová kvalita

TV příjem / digitální radiopříjem Bez příjmu TV/digitální radiopříjem

Typ karoserie Sportback

Typový štítek Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Ukazatel stavu kapaliny Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače

Umístění řízení Levostranné řízení

Upevnění dětské sedačky vpředu Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy Výbava Ambiente

Uvolnění opěradel předních sedadel Bez uvolnění opěradel předních sedadel

Uvolňování zadního sedadla Standardní odblokování zadního sedadla

Vak na lyže Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru

Varianty Varianta základní výbava

Vestavba specifických dílů pro vůz Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200_GA"

Vkládané koberečky Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1

Vnější zpětné zrcátko vlevo Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (rozšířené zorné pole)

Vnitřní zpětné zrcátko Vnitřní zpětné zrcátko

Volant Kožený volant

Vyhřívané trysky ostřikovače Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla

Vyhřívání sedadel Bez vyhřívání sedadel

Výrobce Audi - a.s.

Zadní clona Zadní clona (EU)

Zadní náprava Čtyřprvková náprava

Zadní sedadla Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné

Zadní spoiler Střešní spojler
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Soupis výbavy vozidla

Zamykání dveří a víka Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Zamykání šroubu kol Standardní šrouby kol

Zařízení pro udržování rychlosti Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické

Závěsné zařízení Bez závěsného zařízení

Země typových zkoušek Země typových zkoušek-NĚMECKO

Ostatní Baterie/alternátor - standardní kapacita

Ostatní Bez dekorativní fólie/emblémù

Ostatní Bez chromového paketu

Ostatní Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ostatní Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)

Ostatní bez zvlastnich opatreni na karoserii

Ostatní Boční airbag vpředu a hlavový airbag

Ostatní Control number 8

Ostatní Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Ostatní Dr ák poznávací zna ky vp edu

Ostatní Filtr s aktivním uhlím

Ostatní Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

Ostatní Lékárnička a výstražný trojúhelník

Ostatní Levostranné řízení

Ostatní Light / rain sensor

Ostatní Mírné klima

Ostatní Místo dokončení-standardní

Ostatní Nálepka/štítek anglicko-německy

Ostatní Naradi a zvedak vozu

Ostatní Ochrana pro transport, provedení 1

Ostatní Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ostatní Ozdobné lišty světlé

Ostatní Pedálové ústrojí "Standard"

Ostatní Pneumatiky bez určení značky

Ostatní Potah podlahy zavazadlového prostoru

Ostatní prenaseci frekvence 433,92 az 434,42 Mhz

Ostatní provedeni nekuracke

Ostatní Provozní návod NĚMECKY

Ostatní Přístrojová výbava, údaje v KM/H

Ostatní Ruční parkovací brzda
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Soupis výbavy vozidla

Ostatní
S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se

při jízdě)

Ostatní S dvoutónovou houkačkou

Ostatní S imobilisérem

Ostatní S omývacím zařízením světlometu

Ostatní Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo

Ostatní Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Ostatní Sériová kola

Ostatní Sériové zpracování

Ostatní Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Ostatní Standard

Ostatní Standardní klimatické oblasti

Ostatní Stropní výplň, standardní

Ostatní Šrouby kol Standard

Ostatní Varianta základní výbava

Ostatní Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Ostatní Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Ostatní W/o heat accumulator/auxiliary heating

Ostatní Xenon plus including headlight cleaning system

Ostatní Zadní clona (EU)

Ostatní Žádné zvláštní vozidlo, standardní

11. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se

zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou

čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v

detailu akce ověřte, zda se týkala i  prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné

svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - A3|A3 SPORTBACK, rok výroby 2013 Datum vyhlášení Detail

havárie / motor 11. 10. 2019  Více info
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12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na

Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla Beluga Brown Metallic - kód M5

Barva při první registraci v ČR / SR Není k dispozici

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano,

sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel 06.  02.  2023

Značení skel NE

14. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery

provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.
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Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 
Tel.: 222 207 207, Fax: 222 207 107, HelpDesk OCIS: 222 207 222,  

www.cebia.cz,  e-mail: cebia@cebia.cz                               

 

       DÁRKOVÝ POUKAZ NA EUROVIN OCIS 

SE SLEVOU 50% 
 

Určeno pro zákazníky systému AUTOTRACER (verze Výpis) 
 

Bezpečnostní značení oken a registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS 
 

Identifikační číslo vozidla – VIN (výrobní číslo karoserie – vyplňte podle Technického průkazu vozidla) 

                 
 

OBJEDNATEL - kontaktní adresa 

 
Příjmení, jméno / firma:  ……………………………………………………………………….
  
Ulice:  ………………………………………………………………………………………………. 
 
PSČ:  ……………………    Obec:  ……………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………… 
 
Datum: ………………………………… Podpis objednatele: ……………………………. 
 
 

Tento vyplněný a potvrzený poukaz, který je ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU, odešlete 
e-mailem na adresu: objednavky@cebia.cz, 

nebo faxem na číslo: 222 207 107, 
 nebo poštou na adresu: Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Po přijetí této Vaší objednávky dodá Cebia, spol. s r.o., do 1 týdne na výše uvedenou adresu 
kompletní sadu pro zabezpečení vozidla. Zásilku obdržíte formou dobírky. 
V zásilce obdržíte: sadu šablon s výše uvedeným VIN vozidla, KLIENTSKÝ KUPON Cebia 
pro bezplatné provedení služby a seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia na území ČR. 
Samotné značení šesti oken, včetně registrace údajů o vozidle do Systému OCIS, Vám bude 
bezplatně provedeno v kterémkoli Vámi zvoleném Autorizovaném Pracovišti Cebia.  

 
Kompletní sadu pro bezpečnostní značení oken automobilu obdržíte dobírkou  

za 1700,- Kč  
 

za 850,- Kč + balné a dopravné 121,- Kč. 
 
 

 
Zpracování osobních údajů: 
Cebia, spol. s r.o. (dále jen Cebia) poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje potřebám motoristické veřejnosti, a 
současně v maximální míře respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a 
zasíláním obchodních sdělení poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru. Souhlas je udělován ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
Podpisem této Objednávky vlastník vozidla uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních 
údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních 
potřeb a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, 
které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní a e-mailové 
kontakty. Pro účel plnění povinností Cebia vyplývajících z registrace vozidla v Systému OCIS budou vedle uvedených osobních 
údajů zpracovávány i údaje z předložených dokladů, údaje o platbách, RZ a údaje o vozidle. 
Tento souhlas uděluje vlastník vozidla dobrovolně a je možné ho kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých 
obchodních sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Vlastník vozidla bere na vědomí, že i bez udělení 
tohoto souhlasu svědčí společnosti Cebia právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po 
dobu registrace vozidla v Systému OCIS, a to do doby než s tímto vlastník vozidla vyjádří nesouhlas. 
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a 
osobních údajů. Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz. 

http://www.cebia.cz/

