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530DX

Váš BMW online
http://mybmw.co.uk/k0u8a2q3

http://mybmw.co.uk/k0u8a2q3


INTERIÉR
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PODROBNOSTI VOZIDLA

530DX
Automatická prevodovka

ZÁKLADNÉ MSRP 71 040,00 €

FARBA
P0668
Čierna

0,00 €

KOLESÁ
S02SR
Al disky Doppelspeiche 234

0,00 €

ČALÚNENIE
FLCEZ
Koža Dakota škoricovo hnedá

2 432,00 €

LIŠTA
S04CG
Interiérové lišty Satinsilber matt

0,00 €

VYBRANÉ MOŽNOSTI 27 796,00 €

CELKOVÉ MSRP PRI SÚČASNOM STAVE [1]98 836,00 €
Zahrnuté dane 20% zodpovedajúce sume 16 473,00 €.
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BALÍKY A MOŽNOSTI

BMW Internetový prístup
S0614

121,00 €

Automatické stmavovanie 
vnútorného zrkadla
S0431

0,00 €

Automatické stmavovanie v/vn. 
spätných zrkadiel
S0430

666,00 €

Automatické ovládanie zadnej kapoty
S0316

835,00 €

Automatická klimatizácia
S0534

484,00 €

Aktívny tempomat s funkciou Stop 
and Go
S05DF

1 876,00 €

Parametre
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Dynamic Drive
S0229

0,00 €

Denné svietenie 
nastavitelné cez menu
S08TN

Štandardný parameter

CIC-priradenie
S06VA

0,00 €

Bez označenia modelu
S0320

0,00 €

Balík BMW Basic Service Inclusive       (5 
rokov/100 000 km)
S07NH

0,00 €

BMW online rozšírené informácie
S0615

0,00 €

BMW TeleServices
S06AA

0,00 €
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Interné
S0230

Štandardný parameter

Interné
S01CB

0,00 €

Interné
S0698

Štandardný parameter

Individuál stmavené zadné sklá
S0761

424,00 €

Head-up displej na čelnom skle
S0610

1 682,00 €

Funkcia"Adaptive Drive"
S02VA

3 630,00 €

Elektronická regulácia tlmičov (EDC)
S0223

0,00 €
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Nemecký návod na obsluhu / 
Servisný zošit
S0879

0,00 €

Nemecká jazyková verzia
S0851

Štandardný parameter

Navigačný systém Professional
S0609

3 037,00 €

Nastavenie bedernej časti pr. 
sedadiel elektricky
S0488

0,00 €

Nastavenie BMW Teleservices
S06AB

0,00 €

Konektor USB-audio
S06FL

364,00 €

Komfortné predné sedadlá 
el.nastavitelnés pamäťou
S0456

2 735,00 €
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Poistné skrutky kolies
S02PA

Štandardný parameter

Podsvietenie interiéru Ambiente
S04UR

338,00 €

Parkovacie senzory (PDC)
S0508

412,00 €

Ovládanie pomocou hlasu
S0620

350,00 €

Ostrekovače svetlometov
S0502

326,00 €

Olejový interval 
30.000km/24 mesiacov
S08KA

Štandardný parameter

Nezávislé kúrenie s 
diaľkovým ovládaním
S0536

1 876,00 €

Vytlačené 17.6.19 Strana 8 / 13



Univerzálna sada na pripojenie 
mobilného telefonu s funkciou 
S0644

774,00 €

Tachometer v km
S0548

Štandardný parameter

TV-funkcia
S0601

1 392,00 €

Slnečné roletky na zadných               
bočných oknách
S0416

593,00 €

Regenerácia 
brzdnej energie
S01CD

Štandardný parameter

Priradenie Combox
S06VC

0,00 €

Predné sedadlá s aktívnou ventiláciou
S0453

980,00 €
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Zosilnený alternátor Plus
S0571

Štandardný parameter

Zadná kamera
S03AG

509,00 €

Xenonové reflektory stretávacie 
aj diaľkové
S0522

1 126,00 €

Výstražný trojuholník
S0428

Štandardný parameter

Vyhrievanie predných sedadiel
S0494

460,00 €

Velurové koberčeky
S0423

Štandardný parameter

Vak na lyže a snowboard
S04UY

205,00 €
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Športový kožený volant
S0255

169,00 €

Špecifické zapojenie 
služieb Teleservice
S08SC

Štandardný parameter
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EMISSIONS
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CO2 EMISSIONS
Overland 158,0 CO₂ g/km

City 225,0 CO₂ g/km

Combined 183,0 CO₂ g/km

[3]

FUEL CONSUMPTION
Overland 6,0 L/100 km

City 8,5 L/100 km

Combined 6,9 L/100 km

[2]

Spotreba paliva uvedená v 
míľach na galón.
Emisie CO₂ uvedené v 
gramoch na kilometer 
predstavujú kombinované 
hodnoty. V súlade s 
európskymi normami uvádza 
zobrazený rozsah spotrebu 
paliva a hodnoty CO₂ od 
najmenšej veľkosti kolies po 
najväčšiu veľkosť, ktoré sú 
dostupné pre vybraný 
model. Hodnoty v 
zátvorkách sú určené pre 
vybratý model s 
automatickou prevodovkou. 
Ďalšie informácie o 
oficiálnej spotrebe a 
oficiálnej konkrétne emisie 
CO₂ pre nové osobné autá je 
možné získať na stránke 
Smernice pre osobné autá 
(informácie o spotrebe 
paliva a emisiách CO₂) na 
http://www2.dft.gov.uk/pgr/
roads/



PRÁVNE INFORMÁCIE

Spoločnosť BMW Group Belux je oddaná ochrane vášho súkromia a ubezpečuje vás, že s 
informáciami, ktoré odošlete, respektíve ku ktorým bude mať spoločnosť prístup, bude 
zaobchádzané dôverne a v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 týkajúceho sa ochrany súkromia 
pri spracovaní osobných údajov. Tieto informácie bude BMW Group Belux používať v súvislosti so 
zabezpečovaním svojich služieb a produktov a správou svojich obchodných vzťahov s vami, na 
propagáciu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou BMW Group Belux, jej pridruženými 
spoločnosťami alebo dôkladne vybranými uprednostňovanými partnermi, na tvorbu štatistík alebo 
trhových štúdií a aby dokázala pomáhať v boji s podvodmi v automobilovom sektore a propagovala 
bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Na rovnaké účely a so zohľadnením akýchkoľvek 
námietok z vašej strany môžu byť vaše podrobnosti poskytnuté spoločnostiam pridruženým k 
spoločnosti BMW Group Belux alebo iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť BMW Group Belux 
udržiava blízke zmluvné vzťahy na zabezpečovanie svojej činnosti alebo služieb (ako sú napríklad 
koncesie BMW, MINI a BMW Motorrad), alebo akoukoľvek inou treťou stranou na účely súladu s 
právnymi povinnosťami. Máte právo pristupovať k informáciám a kedykoľvek ich opraviť. Môžete tiež 
namietať voči akémukoľvek spracovaniu týchto informácií na propagačné účely a/alebo voči 
poskytovaniu informácií tretím stranám. Na uplatnenie týchto práv stačí odoslať vašu žiadosť s 
dátumom a podpisom strane zodpovednej za spracovanie informácií, a to spoločnosti BMW Group 
Belux, oddelenie vzťahov so zákazníkmi, Lodderstraat 16, 2880 Bornem (alebo e-mailom na 
contact.be@bmw.be) spolu s kópiou vášho občianskeho preukazu.

[1] Cena špecifikácie nezahŕňa doručenie, núdzovú službu BMW, ŠPZ, poplatok za prvú registráciu a 
spotrebnú daň z motorového vozidla.

[2] Spotreba paliva uvedená v míľach na galón.

[3] Emisie CO₂ uvedené v gramoch na kilometer predstavujú kombinované hodnoty. V súlade s 
európskymi normami uvádza zobrazený rozsah spotrebu paliva a hodnoty CO₂ od najmenšej 
veľkosti kolies po najväčšiu veľkosť, ktoré sú dostupné pre vybraný model. Hodnoty v zátvorkách sú 
určené pre vybratý model s automatickou prevodovkou. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe a 
oficiálnej konkrétne emisie CO₂ pre nové osobné autá je možné získať na stránke Smernice pre 
osobné autá (informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂) na http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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