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T.O.B. s.r.o.

 T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033                   
913 21

 Turná

Ponuka
 38622

Dátum 03.03.2023
Predajca Marek Šedivý
Telefón +421 915 699 715

Mobil

e-mail msedivy@tob-bmw.sk
Platnost do 17.03.2023

Manažérsky jazdený automobil, 1reg.28.04.2022, najazdené 22 677km, VIN:
WBA25DP090N144508

Pre viac obrázkov a videí vašej konfigurácie X3 xDrive20i prosím 
naskenujte QR kód, alebo navštívte 
https://webfrontend.evecp.bmw.cloud/d520776. Tento odkaz je 
platný do 30.08.2023.

25DP BMW X3 xDrive20i EUR  53.850,00

 Technické údaje 
Objem 1998 cm3

Výkon 135 kW (184 hp)
Spotreba - Stred 7,8 l/100km
Emisie CO2 176 g/km

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené  európskeho 
nariadenia (EC) 715/2007 v znení  v  typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP 

 smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa  v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt  rôzne 
konfigurácie zvoleného modelu a nie je   ponuky, je   na porovnanie.  o spotrebe 
paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v 
každom predajnom mieste.

Farba a vnútorné prevedenie (cena vrátane DPH)

475 Black Sapphire EUR   1.034,00
MAH7 Koža Vernasca Black dekoratívne prešívanie Black EUR   1.292,00

Základná výbava (cena vrátane DPH)

1CE Mild-hybrid systém
205 Automatická prevodovka
2PA Poistné skrutky kolies
2VB Systém pre kontrolu tlaku v pneumatikách
2VC Sada na opravu defektu pneumatík
302 Alarm s  ovládaním
413  na oddelenie batožinového priestoru
423 Velúrové 
428 Výstražný trojuholník
430 Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla
431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
481 Športové sedadlá vpredu
4LU Interiérové lišty Black vysokolesklé so zvýraznením Perl Chrom



 

Dátum

Platnost do

Ponuka
38622
03.03.2023
17.03.2023

Strana 2 z 8

534 Automatická klimatizácia
5DA Airbag spolujazdca s  deaktivácie
5DM Asistent parkovania
654 Tuner DAB
6AC Emergency Call (núdzové volanie)
6AE Teleservices
6AK ConnectedDrive Services
6C3 Balík Connected Professional
6U2 BMW Live Cockpit Plus

Doplnková výbava (cena vrátane DPH)

1X4 19" Al disky Y-spoke 693 EUR   1.654,00
2VG Performance Control zadnej nápravy EUR    155,00
322 Komfortný vstup a štartovanie EUR    537,00
32Z Bez BMW Digital Key EUR      0,00
402 Panoramatické strešné okno EUR   1.550,00
417 Roletky na zadných  oknách EUR    258,00
488 Bedrová opierka EUR    155,00
48Z Odstránenie bedrovej opierky spolujazdca a nastavenia 

šírky operadla spolujazdca
EUR      0,00

490 Nastavovanie šírky operadiel EUR    124,00
4HA Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu EUR    786,00
4U0 Galvanizované  ( zvýšenie odolnosti, lesku a 

životnosti )
EUR    103,00

5AC Asistent  svetiel EUR      0,00
5AL Active Protection systém EUR    362,00
5AS Driving Assistant EUR    930,00
5AZ BMW Laserlight (BMW laserové svetlomety) EUR   2.067,00
676 HiFi systém EUR    413,00
6NS Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre 

smartphone telefóny
EUR      0,00

Spolu farba, vnútorné prevedenie a výbavy EUR  11.420,00

Katalógová cena (cena vrátane DPH) EUR  65.270,00

Príslušenstvo (cena vrátane DPH)

Balík rozšírenej záruky 3GWB6 3R/999 999km EUR    432,00
0931 zimné RSC pneu namiesto letných EUR      0,00

Spolu príslušenstvo EUR    432,00 

Cena konfigurovaného vozidla EUR  65.702,00
Náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla EUR    360,00

Cena celkom vrátane DPH EUR  66.062,00



 

Dátum

Platnost do

Ponuka
38622
03.03.2023
17.03.2023

Strana 3 z 8

DPH EUR  11.010,32

Cena celkom bez DPH EUR  55.051,68
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EU Energetický štítok pre kolesá

Pirelli 596053

https://eprel.ec.europa.eu/qr/596053

Bridgestone 382610

https://eprel.ec.europa.eu/qr/382610
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Michelin 410016

https://eprel.ec.europa.eu/qr/410016

Bridgestone 382611

https://eprel.ec.europa.eu/qr/382611
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Continental 483114

https://eprel.ec.europa.eu/qr/483114

Výrobca montuje na vozidlá vlastného uváženia niektoré z tu zobrazených pneumatík. že zobrazené možnosti pneumatík zodpovedajú aktuálnemu 
stavu plánovania výroby. V prípade, že budú vo výrobnom procese vykonané úpravy a preto nebudú na vozidle namontované žiadne z uvedených pneumatík, vyhradzujeme 
si právo iné pneumatiky, ktoré majú špecifikácie.
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Môj súhlas s marketingovou komunikáciou

Chcem    od  T.O.B. s.r.o.  e-mailu,  
  /    a v aute (ak je to  1

Uprednostnený kontaktný kanál
  e-mail      pošta        /         v aute (ak je to podporované)

Súhlasím s tým, aby T.O.B. s.r.o. postupoval moje     BMW Slovenská republika 
s.r.o., Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovak Republic, a aby BMW Slovenská republika s.r.o.  

 moje   a kontaktovala ma na    BMW Slovenská republika s.r.o. 
 tieto   aj    ako aj   partnerom a 

servisom (mnou  predajca, partneri mojich  automobilov,  alebo 
  alebo   partner),    moje   ma na 

      si    

 chcem   ponuky produktov  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

1 2 3 Špecifikácie a poznámky sú prílohou tohto súhlasu
* www.bmw.sk/legaldisclaimer
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Prílohy súhlasu s marketingovou komunikáciou

1 Súhlasím s tým, aby T.O.B. s.r.o. (T.O.B. s.r.o., Bánovská 1033, 913 21  Turná)  a 
 moje    (napr.  a   ako   narodenia a typ 

 preukazu,  a  na   a na    
o produktoch a službách BMW Group ako aj na prieskum trhu. T.O.B. s.r.o.  tieto   aj  

     moje  a  ma na     
  si    

2   aby sa    na   profilu   
 postupu.  tomuto profilu budem    s obsahom,  bude 

pre   napr.  ponuky od  BMW Slovenská republika s.r.o.  
  ako aj   partnerov a servisov (mnou  predajca, 

partneri mojich  automobilov,  alebo   alebo   partner).  
  aby na    BMW Slovenská republika s.r.o.   profil  
 am a mojim zmluvným partnerom a servisom a aby ma tieto  oslovovali 

s obsahom,  bude pre   Tam, kde        som 
poskytol alebo  boli  na    produktov alebo   BMW 
Slovenská republika s.r.o.,   í a zmluvných partnerov a servisov,   

 profilu:   (ako napr. meno, adresa, e-  adresa);   
(ako napr.  predajca,    (ako napr.    zmluvy);  

 (ako napr. prijatie    vozidla,  o predajcovi);  o vozidle (ako napr.  
 z  BMW Connected:  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 k    do  Po  
 sa  profil   nebude   nebudem    

      okrem toho   
o informácie o mojich údajoch uložených u T.O.B. s.r.o. a/alebo BMW Slovenská republika s.r.o. ako aj o opravu, 
vymazanie alebo zablokovanie svojich      sa  mojich  

 a mojich   cii v zásadách ochrany osobných údajov uvedených na nasledovnej adrese.

Kontakt T.O.B. s.r.o., +421 32 649 6933, predaj@tob-bmw.sk, www.bmw.sk/partnera**
Kontakt Služby zákazníkom BMW, +421 (2) 60202080, zakaznicky.servis.sk@bmw.com, 
www.bmw.sk/legaldisclaimer*

* www.bmw.sk/legaldisclaimer
** www.bmw.sk/partnera


