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X2 XDRIVE18D

Váš BMW online
http://mybmw.co.uk/e6v1h5w5

VIN: WBAYK71040EN45090
Najazdené 18.041km

1.registrácia: 17.10.2018

Cena vozidla po zľave: 38.900 EUR s DPH

http://mybmw.co.uk/e6v1h5w5


INTERIÉR
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PODROBNOSTI VOZIDLA

X2 XDRIVE18D
Manuálna prevodovka

ZÁKLADNÉ MSRP 44 820,00 €

MODEL VARIANT
S07LN
Model M Sport X

7 980,00 €

FARBA
P0C1P
Galvanic Gold

869,00 €

KOLESÁ
S02QL
19" M Al disky Y-spoke 722 runflat

0,00 €

ČALÚNENIE
FHMIL
Látka 'Micro Hexagon'/Alcantara Anthracite/Yellow highlight

0,00 €

LIŠTA
S04WE
Interior trim finishers Alu Hexagon with highlight trim 
finishers Pearl Chrome

0,00 €

VYBRANÉ MOŽNOSTI 20 049,00 €

CELKOVÉ MSRP PRI SÚČASNOM STAVE [1]64 869,00 €
Zahrnuté dane 20% zodpovedajúce sume 10 812,00 €.
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BALÍKY A MOŽNOSTI

Automatická klimatizácia
S0534

0,00 €

Automatická klimatizácia s 2-zónovou reguláciou vrátane automatickej 
recirkulácie vzduchu a mikrofiltra s aktívnym uhlím umožňuje 
samostatné nastavovanie teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu pre 
vodiča a predného spolujazdca. Teplota a distribúcia vzduchu sa dajú 
jednoducho ovládať dvoma otočnými regulátormi, ventilácia sa ovláda 
kolískovým spínačom. Vzadu sa nachádzajú dodatočné výduchy, bez 
možnosti samostatného ovládania teploty vzduchu.Teplotu vzduchu, 
silu a smer prúdenia je možné regulovať aj manuálne. V horúcom počasí 
sa v automatickom režime sleduje dopad slnečného žiarenia oddelene 
pre obe časti kabíny. Zahmlievanie okien pomáha minimalizovať 
automatický kondenzačný senzor. Keď systém vo vzduchu z exteriéru 
zaznamená výraznejšie znečistenie, automaticky aktivuje recirkuláciu 
vzduchu, pričom pokračuje vo filtrovaní.Ak je v interiéri nepríjemne 
teplo pre horúce slnečné počasie, k dispozícii je funkcia rýchleho 
maximálneho chladenia.

Adaptívny podvozok (EDC)
S0223

198,00 €

Adaptívny podvozok umožňuje prispôsobovať charakteristiku tlmenia 
každej jazdnej situácii a kombinuje komfort aj dynamiku jazdy pri 
maximálnej možnej bezpečnosti.

Vodič má k dispozícii možnosť meniť účinok tlmičov podľa svojich 
osobných preferencií, pre ešte individuálnejšiu optimalizáciu jazdnej 
dynamiky. Okrem štandardného režimu COMFORT je k dispozícii aj 
režim SPORT. V režime SPORT sa automaticky zvýši tuhosť tlmičov pre 
športovejší jazdný štýl. Nastavenia sa aktivujú pomocou Ovládača 
jazdného zážitku na stredovej konzole.

S adaptívnym podvozkom je vozidlo znížené o 10 milimetrov.

Model M Sport X
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BMW Individual vysokolesklé čierne lišty
S0760

0,00 €

BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line udeľujú vozidlu BMW 
ešte viac športovosti a elegancie. Spolu so strešnými lištami vo farbe 
karosérie má vysokolesklé čierne spracovanie aj množstvo ďalších 
povrchov. Patria k nim lemovanie bočných okien, ako aj kryty pontónov 
dverí, ktoré vytvárajú výrazne prémiový charakter. Kryty, základne a 
trojuholníky vonkajších zrkadiel sú v identickom spracovaní. 
Vysokolesklé čierne sú aj B-stĺpiky a prvky na C-stĺpikoch, harmonicky 
začlenené do celkovo estetického elegantného dizajnu.

BMW Individual strop Anthracite
S0775

0,00 €

BMW Individual strop Anthracite a čierne komponenty, napríklad 
slnečné clony, stĺpiky karosérie a strešné rukoväte, pridávajú interiéru 
elegantný vzhľad a zároveň zvyšujú individuálny charakter.

Automatické ovládanie zadnej kapoty
S0316

0,00 €

Automatické ovládanie dverí batožinového priestoru výrazne uľahčí jeho 
nakladanie a vykladanie. Batožinový priestor BMW sa otvára a zatvára 
elektricky, pomocou diaľkového ovládania v kľúči alebo tlačidlom v 
kokpite. Dvere batožinového priestoru je zároveň možné otvárať aj 
konvenčným spôsobom pomocou vonkajšej rukoväte a zatvárať 
tlačidlom na ich vnútornej strane. Výška otvárania sa dá nastaviť v 
menu systému iDrive, čím sa zabráni nárazu dverí batožinového 
priestoru do stropu v nízkej garáži či parkovacom dome. Bezpečnosť 
prevádzky zvyšuje poistka proti privretiu a akustický varovný signál.
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LED-hmlovky
S05A1

0,00 €

LED hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť na krátku vzdialenosť v 
hmle alebo zrážkach, pre vyššiu bezpečnosť. Okrem širokého záberu 
osvetlenia sú charakteristické farbou, ktorá je veľmi jasná a podobná 
dennému svetlu, ako aj dlhou životnosťou a nízkou spotrebou 
energie.LED hmlové svetlomety zároveň udelia dizajnu už v základe 
markantnej prednej časti BMW ešte modernejší high-tech výzor.

LED svetlomety vrátane funkcie 
odbočovacích svetiel
S05A4

0,00 €

LED predné svetlomety s odbočovacími svetlami poskytujú optimálne 
osvetlenie vozovky, lepšiu viditeľnosť a výrazne nižšie zaťaženie vodiča 
počas jazdy v tme. Predné svetlomety disponujú výkonnou a efektívnou 
technológiou bi-LED pre tlmené aj diaľkové svetlá, s farbou svetla veľmi 
podobnou dennému. Zákrutové aj odbočovacie svetlá sú takisto 
vybavené technológiou LED. Zapnutím odbočovacích svetiel s nižším 
jasom vznikne širší záber osvetlenia pred vozidlom, ideálny pre mestskú 
premávku s rýchlosťou do 50 km/h alebo pri brzdení do rýchlosti 40 
km/h, vďaka ktorému vodič skôr zaregistruje napríklad chodcov či 
cyklistov. Pri rýchlostiach od 40 do 70 km/h plnia odbočovacie svetlá aj 
funkciu statických zákrutových svetiel. Vodič má k dispozícii aj výhody 
variabilnej distribúcie svetla na diaľnici. Ak vozidlo prekročí rýchlosť 110 
km/h na viac než 30 sekúnd alebo akceleruje nad 140 km/h, dosah 
tlmených svetiel sa automaticky predĺži. Len čo rýchlosť poklesne pod 
80 km/h, diaľničný režim svetiel sa deaktivuje. Svetelné prstence LED 
denných svetiel vo svetelných tubusoch hlavných svetlometov vytvárajú 
nápadný dizajn, charakteristický pre BMW. Efektívnou LED technológiou 
s dlhou životnosťou sú vybavené aj smerovky.
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Parkovacie senzory (PDC)
S0508

434,00 €

Parkovanie a manévrovanie v tesných priestoroch môže byť 
jednoduchšie. Predné aj zadné parkovacie senzory (PDC) pomocou 
ultrazvukových signálov premeriavajú vzdialenosť od prekážok a 
signalizujú ich akustickým varovaním aj zobrazením na displeji systému 
iDrive.Vodič aktivuje systém manuálne tlačidlom PDC, alebo sa zapne 
automaticky pri zaradení spiatočky. Keď sa vozidlo počas manévrovania 
blíži k prekážke, ozve sa prerušovaný akustický signál so skracujúcimi 
sa intervalmi. Pri skrátení vzdialenosti pod 30 cm sa signál zmení na 
neprerušovaný, aby vodič vedel, že má brzdiť.Okrem akustickej pomoci 
je k dispozícii aj vizuálne znázornenie na displeji systému iDrive so 
schematickým zobrazením vozidla a prekážok. Takýmto spôsobom 
parkovacie senzory (PDC) podstatne redukujú nebezpečenstvo 
poškodenia vozidla pri manévrovaní.

M Šport X exteriérový balík
S071A

0,00 €

M Šport X exteriérový balík so špeciálnym predným nástavcom, 
bočnými prahovými nástavcami a zadným nástavcom zvýrazňuje 
individualitu, športovosť a silu vozidla. Komponenty majú farbu 
karosérie a dopĺňajú ich prvky v spracovaní Frozen Grey. Lemy blatníkov 
a vonkajšie kryty na dverách sú takisto v spracovaní Frozen Grey.

M Sport riadenie
S02VE

0,00 €

M Šport riadenie vrátane systému Servotronic sa postará o priame a 
agilné reakcie na pokyny volantom pri optimálnej námahe potrebnej na 
jeho ovládanie. Vozidlo vďaka tomu reaguje presnejšie a poskytuje 
obzvlášť dynamický pocit z riadenia, predovšetkým na kľukatých 
cestách, v prudkých zákrutách alebo pri náhlych zmenách smeru jazdy. 
M Šport riadenie disponuje strmým prevodom, lineárnym v celom 
rozsahu natočenia volantu. Keďže nie je nutné výrazné točenie volantu 
pre výrazný pohyb kolies, šetrí sa námaha počas parkovania, 
manévrovania a otáčania. Systém Servotronic sa za každých okolností 
postará o optimálnu mieru účinku posilňovača riadenia.
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Systém udržiavania rýchlosti s 
funkciou brzdenia
S0544

0,00 €

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia dokáže udržiavať 
rýchlosť jazdy od tempa 30 km/h, dokonca aj na klesajúcej vozovke – 
pomocou automatického zásahu bŕzd v prípade potreby. Táto funkcia je 
užitočná aj počas jazdy s prívesom.Ovláda sa multifunkčnými tlačidlami 
na volante. Vďaka tomu môže vodič po celý čas nechať na volante obe 
ruky. Požadovaná rýchlosť sa zobrazí ako nastaviteľná značka na 
stupnici rýchlomeru. Pri jazde so zapnutým udržiavaním rýchlosti môže 
vodič pohodlne akcelerovať a spomaľovať pomocou jeho ovládania na 
volante vo dvoch stupňoch, na optimálne prispôsobenie sa premávke.V 
zákrutách systém automaticky spomalí do tej miery, aby bolo priečne 
zrýchlenie komfortné a následne vo výjazde samočinne akceleruje na 
nastavené tempo. Funkcia udržiavania rýchlosti je integrovaná aj do 
jazdných režimov, aktivovaných Ovládačom jazdného zážitku. V ECO 
PRO režime je regulácia rýchlosti obzvlášť efektívna, v režime SPORT je 
pre zmenu optimalizovaná na maximálnu možnú akceleráciu.

Rozšírené osvetlenie interiéru a exteriéru
S0563

0,00 €

Balík osvetlenia dokáže pomocou rozličných LED svetiel zabezpečiť 
interiéru atmosféru vysokej kvality. Pre vodiča je pri nastupovaní 
pripravené pozoruhodné privítanie exteriérovým LED osvetlením. 

Ambientné osvetlenie naplní interiér štýlovou kombináciou priamych a 
nepriamych svetelných zdrojov, pre vytvorenie atmosféry príjemného 
pocitu. Príslušné svetelné zdroje sa nachádzajú v dekoratívnom obklade 
na strane spolujazdca a v paneloch dverí. K dispozícii sú aj predné a 
zadné čítacie svetlá, svetlo pri otvorení dverí v strope a v stredovej 
konzole pre osvetlenie držiakov nápojov, osvetlené kozmetické zrkadlá 
a osvetlenie priestoru pre nohy. Vodič má na výber rozličné farby: bielu, 
bronzovú, oranžovú, fialovú, zelenú alebo modrú. 

LED osvetlenie okolia vozidla z kľučiek dverí zvyšuje bezpečnosť 
nastupovania, vystupovacie svetlá zo spodnej hrany dverí pre zmenu 
uľahčujú opúšťanie vozidla. Vďaka LED osvetleniu v batožinovom 
priestore jednoducho nájdete všetko potrebné aj po tme.
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Adaptívny podvozok (EDC)
S0223

198,00 €

Adaptívny podvozok umožňuje prispôsobovať charakteristiku tlmenia 
každej jazdnej situácii a kombinuje komfort aj dynamiku jazdy pri 
maximálnej možnej bezpečnosti.

Vodič má k dispozícii možnosť meniť účinok tlmičov podľa svojich 
osobných preferencií, pre ešte individuálnejšiu optimalizáciu jazdnej 
dynamiky. Okrem štandardného režimu COMFORT je k dispozícii aj 
režim SPORT. V režime SPORT sa automaticky zvýši tuhosť tlmičov pre 
športovejší jazdný štýl. Nastavenia sa aktivujú pomocou Ovládača 
jazdného zážitku na stredovej konzole.

S adaptívnym podvozkom je vozidlo znížené o 10 milimetrov.

Športový kožený volant "M"
S0710

0,00 €

M kožený volant s multifunkčnými tlačidlami a integrovaným čelným 
airbagom vodiča má trojramenný dizajn. Jeho veniec je potiahnutý 
kožou Walknappa Black a vybavený opierkami na palce, pre priamy a 
športový pocit z riadenia s pevným a príjemným uchopením. Vodič 
dokáže pohodlne ovládať viacero funkcií vozidla pomocou 
multifunkčných tlačidiel, bez toho, aby skladal ruky z volantu. Logo M 
na volante naznačuje športový potenciál vozidla.

Športové sedadlá vpredu
S0481

0,00 €

Excelentná opora a optimálna ergonómia: Nastaviteľné športové predné 
sedadlá disponujú v porovnaní so štandardnými sedadlami množstvom 
extra prvkov. Okrem vysokých bočníc sedákov aj operadiel, ktoré 
poskytnú bezpečnú oporu aj pri dynamickej jazde v zákrutách, 
ponúkajú aj možnosť nastavenia sklonu operadla, hĺbky sedáka a 
stehennej opierky podľa individuálnej preferencie. K dispozícii je 
dokonca elektropneumatická regulácia šírky operadla na sedadle 
vodiča. Vďaka prémiovej kvalite výplne aj čalúnenia, výrazným 
bočniciam a ergonomicky kvalitnej nastaviteľnosti, poskytujú športové 
sedadlá vysoký komfort dokonca aj pre dlhé cesty.

M Sport X paket
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Športové sedadlá vpredu
S0481

0,00 €

Excelentná opora a optimálna ergonómia: Nastaviteľné športové predné 
sedadlá disponujú v porovnaní so štandardnými sedadlami množstvom 
extra prvkov. Okrem vysokých bočníc sedákov aj operadiel, ktoré 
poskytnú bezpečnú oporu aj pri dynamickej jazde v zákrutách, 
ponúkajú aj možnosť nastavenia sklonu operadla, hĺbky sedáka a 
stehennej opierky podľa individuálnej preferencie. K dispozícii je 
dokonca elektropneumatická regulácia šírky operadla na sedadle 
vodiča. Vďaka prémiovej kvalite výplne aj čalúnenia, výrazným 
bočniciam a ergonomicky kvalitnej nastaviteľnosti, poskytujú športové 
sedadlá vysoký komfort dokonca aj pre dlhé cesty.

M Šport X exteriérový balík
S071A

0,00 €

M Šport X exteriérový balík so špeciálnym predným nástavcom, 
bočnými prahovými nástavcami a zadným nástavcom zvýrazňuje 
individualitu, športovosť a silu vozidla. Komponenty majú farbu 
karosérie a dopĺňajú ich prvky v spracovaní Frozen Grey. Lemy blatníkov 
a vonkajšie kryty na dverách sú takisto v spracovaní Frozen Grey.

BMW Individual vysokolesklé čierne lišty
S0760

0,00 €

BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line udeľujú vozidlu BMW 
ešte viac športovosti a elegancie. Spolu so strešnými lištami vo farbe 
karosérie má vysokolesklé čierne spracovanie aj množstvo ďalších 
povrchov. Patria k nim lemovanie bočných okien, ako aj kryty pontónov 
dverí, ktoré vytvárajú výrazne prémiový charakter. Kryty, základne a 
trojuholníky vonkajších zrkadiel sú v identickom spracovaní. 
Vysokolesklé čierne sú aj B-stĺpiky a prvky na C-stĺpikoch, harmonicky 
začlenené do celkovo estetického elegantného dizajnu.

BMW Individual strop Anthracite
S0775

0,00 €

BMW Individual strop Anthracite a čierne komponenty, napríklad 
slnečné clony, stĺpiky karosérie a strešné rukoväte, pridávajú interiéru 
elegantný vzhľad a zároveň zvyšujú individuálny charakter.
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Alarm s diaľkovým ovládaním
S0302

248,00 €

Alarm systém s bezpečnostným systémom proti krádeži chráni pred 
ukradnutím nielen samotné vozidlo, ale reaguje okamžite aj na pokus 
ukradnúť kolesá. Systém sleduje všetky dvere, ako aj kapotu motora a 
veko kufra. Jeho súčasťou je aj detekcia náklonu vozidla a siréna so 
záložným zdrojom. Navyše je vybavený aj ultrazvukovými senzormi na 
sledovanie pohybu v interiéri.Pri spustí alarmu sa aktivuje dlhý 
akustický varovný signál a zapne sa núdzová funkcia všetkých 
smeroviek. Alarm systém sa aktivuje a deaktivuje automaticky pri 
zamknutí a odomknutí vozidla, buď pomocou systému Komfortný vstup 
(jednoduchým dotykom kľučky dverí), alebo použitím diaľkového 
ovládania v kľúči od vozidla. Zapnutý alarm je signalizovaný svetelným 
indikátorom v interiéri, ktorý je dobre viditeľný zvonku.

Aktívna ochrana 
chodcov
S08TF

Štandardný parameter

Športový kožený volant "M"
S0710

0,00 €

M kožený volant s multifunkčnými tlačidlami a integrovaným čelným 
airbagom vodiča má trojramenný dizajn. Jeho veniec je potiahnutý 
kožou Walknappa Black a vybavený opierkami na palce, pre priamy a 
športový pocit z riadenia s pevným a príjemným uchopením. Vodič 
dokáže pohodlne ovládať viacero funkcií vozidla pomocou 
multifunkčných tlačidiel, bez toho, aby skladal ruky z volantu. Logo M 
na volante naznačuje športový potenciál vozidla.

Parametre
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Bedrová opierka pre vodiča a 
spolujazdca
S0488

286,00 €

Bedrové opierky sú systémom vzduchových komôr v operadle vodiča aj 
predného spolujazdca a umožňujú plynulé vodorovné aj zvislé 
nastavovanie. Poskytujú podporu a efektívnu úľavu pre chrbticu a 
pomáhajú dosiahnuť ortopedicky optimálnu polohu sedenia. Vďaka 
tomu sa minimalizujú zdravotné riziká a zvyšuje sa komfort jazdy, 
obzvlášť na dlhé vzdialenosti.Chrbtica človeka je prirodzene prehnutá 
mierne dopredu – tejto charakteristike sa hovorí lordóza. Ak ostane telo 
v tejto pozícii po dlhší čas, svalové napínače v dolnej časti chrbta sa 
skrátia a zafixujú chrbticu v tejto nezdravej polohe. Bedrová opierka 
pomáha zabrániť vzniku tohto stavu.

Balík so zväčšeným 
počtom odkladacích 
S0493

Štandardný parameter

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka množstvo 
praktických úložných možností pre menšie aj väčšie predmety v interiéri 
aj batožinovom priestore. Patria k nim napríklad sieťky na zadnej strane 
predných operadiel farebne zladené s interiérom a praktické háky na 
tašky. Okrem toho ponúka balík jednoduchšie zaistenie nákladu.Zadní 
pasažieri majú k dispozícii stredovú lakťovú opierku s dvoma držiakmi 
nápojov s odklápacími krytmi. Dvojitý USB port v stredovej konzole 
vzadu umožňuje nabíjať elektrické zariadenia ako napríklad smartfóny 
alebo tablety.V batožinovom priestore sa nachádza dodatočný 
odkladací priestor vpravo, výškovo nastaviteľná čierna batožinová sieť a 
12V zásuvka s odklápacím krytom.

Automatické stmavovanie 
vnútorného zrkadla
S0431

211,00 €

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania chráni 
vodiča pre oslnením svetlometmi vozidiel za ním tak, že automaticky 
stmaví svoj reflexný povrch, keď intenzita dopadajúceho svetla prekročí 
stanovený limit.
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ConnectedDrive 
Services
S06AK

Štandardný parameter

Získajte prehľad o správach alebo počasí veľmi jednoducho pomocou 
ConnectedDrive Services s použitím SIM karty, inštalovanej vo vašom 
vozidle. Základný balík prepojí vás a vaše vozidlo s digitálnym svetom 
BMW a je tiež nutným predpokladom pre kúpu ďalších digitálnych 
služieb BMW ConnectedDrive. Sledujte najnovšie udalosti aj na 
cestách, pomocou aplikácie správ a získavajte aktuálne informácie o 
počasí na svojej trase, pomocou aplikácie počasia. Aký je rýchlostný 
limit na diaľnici v Rumunsku? Koľko reflexných viest vo vozidle je 
povinných v Taliansku? Funkcia Country Information vám tieto 
informácie poskytne okamžite, aj keď ste na cestách v zahraničí.

CD-mechanika
S0650

124,00 €

CD prehrávač v stredovej konzole umožňuje vo vozidle prehrávanie 
zvukových CD diskov. Ovláda sa na paneli audiosystému, ktorý je v 
kombinácii s CD prehrávačom rozšírený.

Bez vonkajšieho označenia Line
S03DZ

0,00 €

Označenia modelov BMW Line a modelu M Šport môžu byť na želanie 
odstránené.

Bez označenia modelu
S0320

0,00 €

Bez označenia modelu a motorizácie na zadnej časti.

Vytlačené 3.7.19 Strana 13 / 28



Driving Assistant
S05AS

1 055,00 €

Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant kombinuje kamerové 
systémy Speed Limit Info, Asistent diaľkových svetiel a Varovný systém 
opustenia jazdného pruhu s Kolíznym varovaním a Varovaním pred 
chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste.Asistent diaľkových 
svetiel vám zabezpečí najlepšiu možnú viditeľnosť v tme bez oslňovania 
ostatných vodičov, cieleným automatickým regulovaním diaľkových 
svetiel. Inteligentný systém Speed Limit Info identifikuje aktuálne 
rýchlostné limity pomocou kamery a údaje z nej porovnáva s 
navigačnými dátami a tiež s údajmi od iných systémov, napríklad od 
GPS a dažďových senzorov, s cieľom správne určiť aj limity s časovo 
alebo meteorologicky obmedzenou platnosťou.Varovný systém 
opustenia jazdného pruhu upozorňuje vodiča prostredníctvom vibrácií 
vo volante na neželané vybočenie, pri jazde rýchlosťou nad cca. 70 km/
h. Kolízne varovanie upozorňuje vodiča vo dvoch stupňoch. Varovanie 
pred chodcami je funkčné v rozsahu rýchlosti od 10 do 60 km/h a v 
prípade akútnej hrozby aktivuje jednostupňové upozornenie. Zároveň sa 
brzdy uvedú do pohotovostného režimu pre rýchlejšie reakcie. V 
prípade núdze systém aktivuje brzdy s cieľom znížiť rýchlosť kolízie. Ak 
vozidlo pred vami prudko zabrzdí, postupne sa aktivujú výraznejšie 
varovania, až po mierne brzdenie.
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Head-up displej na čelnom skle
S0610

0,00 €

Plnofarebný BMW Head-Up displej premieta pre jazdu relevantné 
informácie priamo do zorného poľa vodiča, čo mu umožní lepšie sa 
sústrediť na riadenie vozidla. Zobrazia sa informácie ako napríklad 
aktuálna rýchlosť jazdy a – v závislosti od výbavy – navigačné pokyny, 
údaje od systému Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania, 
zoznamy položiek telefónneho adresára či zábavného systému, ako aj 
informácie a upozornenia od rozličných asistenčných systémov 
vodiča.Ikony sa premietajú na čelné sklo vo vysokom rozlíšení a v 
plnofarebnom zobrazení. Projekcia sa javí, ako keby sa vznášala 
približne 2,3 metra pred vozidlom. To spolu s optimálnou pozíciou 
zobrazenia umožňuje rýchle a bezpečné zaregistrovanie informácie, s 
minimálnym vyrušením vodiča.Jas zobrazenia sa automaticky 
prispôsobí vonkajším svetelným podmienkam, s odlišným denným a 
nočným režimom a možnosťou nastavenia výšky zobrazenia. Navyše, 
okrem rýchlosti jazdy a varovaní od asistenčných systémov si vodič 
môže sám vybrať, ktoré informácie mu displej zobrazí.

Emergency Call 
(núdzové volanie)
S06AC

Štandardný parameter

V núdzovej situácii sa počíta každá sekunda a každá informácia. Koľko 
osôb je účastníkom nehody? Aké sú potenciálne zranenia? Ktoré 
airbagy sa aktivovali? Na ktorej strane vozidla došlo k nárazu? Kde 
presne sa nehoda stala? Intelligent Emergency Call automaticky odošle 
tieto a ďalšie informácie do nehodového telefonického centra iba pár 
sekúnd potom, ako sa nehoda stane. Navyše, Intelligent Emergency 
Call vypočíta závažnosť kolízie a pravdepodobnosť zranenia posádky. 
Všetky informácie sa okamžite analyzujú, aby sa čo najrýchlejšie 
poskytla čo najúčinnejšia pomoc. Záchranné zložky dokážu doraziť na 
miesto nehody s priamou GPS podporou, už vopred informované o 
situácii a pripravené podať cielenú prvú pomoc. SIM karta vo vozidle je 
pevne nainštalovaná a dobre chránená na mieste odolnom voči nárazu, 
takže Intelligent Emergency Call je vždy v pohotovosti a dokonca aj v 
zahraničí bude komunikácia prebiehať vo vašom domácom jazyku. Kým 
neprídu záchranári, vás a vašu posádku podporí špeciálne školený 
pracovník nehodového centra, zatiaľ čo druhý pracovník súčasne s tým 
odosiela informácie záchranným zložkám. Intelligent Emergency Call sa 
dá aktivovať aj manuálne pomocou tlačidla SOS, umiestneného pri 
vnútornom spätnom zrkadle, ak napríklad chcete poskytnúť pomoc 
iným účastníkom premávky.
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Interné
S0698

Štandardný parameter

Interné
S01CA

0,00 €

ISOFIX uchytenie detskej sedačky
S0470

112,00 €

Štandardizovaný kotviaci systém pre detské sedačky ISOFIX nielen 
zjednodušil ich montáž do vozidla, ale zároveň výrazne zvýšil 
bezpečnosť, okrem iného aj preto, že je takmer nemožné ukotviť 
sedačku nesprávne: Stačí pár jednoduchých krokov a sedačka je 
pripevnená ku vozidlu pomocou integrovaného zariadenia v sedadle 
spolujazdca, bez nutnosti komplikovanej manipulácie s bezpečnostným 
pásom.Pevné ukotvenie ku karosérii vozidla minimalizuje riziko, 
vznikajúce použitím bezpečnostného pásu, ktorý by sa pri kolízii mohol 
uvoľniť. Takto sa zabráni priečnemu aj pozdĺžnemu nakláňaniu 
sedačky.Kotviace body sú ukryté na ráme sedadla predného 
spolujazdca. Pred montážou detskej sedačky na sedadlo predného 
spolujazdca je nutné vypnúť čelný airbag na jeho strane, z dôvodu 
bezpečnosti. Airbag sa deaktivuje pomocou kľúča od vozidla a jeho 
vypnutie signalizuje červený svetelný symbol.

HiFi systém
S0676

360,00 €

HiFi systém reproduktorov so zosilňovačom s výkonom 205 W a 
arzenálom siedmich reproduktorov poskytuje vynikajúci zvukový 
zážitok každému členovi posádky. Sústava obsahuje aj dva mimoriadne 
výkonné hlbokotónové reproduktory a centrálny reproduktor na 
palubnej doske. Výsledkom je rovnomerné naplnenie celého interiéru 
zvukom. Externý 7-kanálový zosilňovač umožňuje jemné vyladenie 
reprodukcie pre krištáľovo čistý zvuk.
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K{ltemittel
S08R9

Štandardný parameter

Kontrola tlaku v 
pneumatikách
S02VB

Štandardný parameter

Indikátor tlaku v pneumatike kedykoľvek zobrazí presný tlak v každej 
pneumatike a upozorní vodiča na stratu tlaku. Systém využíva senzory 
pre každé koleso samostatne a ich údaje následne prenáša bezdrôtovo 
do riadiacej jednotky. Vďaka tomu dokáže indikátor odhaliť náhlu, ale aj 
pomalú stratu tlaku v pneumatike. Vodič je na problém upozornený v 
reálnom čase. Následne dokáže prispôsobiť štýl riadenia a znížiť riziko 
defektu a poškodenia pneumatiky aj disku kolesa.

Komfortný prístup a štartovanie
S0322

484,00 €

Inovatívne a jednoduché ovládanie - Komfortný vstup umožňuje otvoriť 
predné dvere vozidla aj dvere batožinového priestoru bez manuálneho 
použitia kľúča. Stačí, ak máte kľúč napríklad vo vrecku alebo v taške a 
vozidlo ho automaticky identifikuje, keď sa k nemu priblížite.Dvere sa 
následne odomknú jednoduchým dotykom kľučky alebo otváracieho 
tlačidla batožinového priestoru. Keď potom vodič nasadne za volant, 
dokáže vozidlo naštartovať stlačením tlačidla Start/Stop. Aj zamknutie 
vozidla je možné bez aktívneho použitia kľúča.Komfortný vstup 
garantuje bezpečnosť pomocou systému autentifikácie kľúča. Výbava 
Komfortný vstup obsahuje aj osvetlenie okolia vozidla z vonkajších 
kľučiek dverí.

Interné
S01CB

Štandardný parameter

Interné
S0230

Štandardný parameter
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Multifunkčný volant
S0249

Štandardný parameter

V závislosti od výbavy sa multifunkčným volantom ovláda telefón, 
funkcie audio systému aj hlasové ovládanie. Nachádza sa tu aj regulácia 
Manuálneho obmedzovača rýchlosti. Pomocou tlačidiel na volante si tak 
dokážete nastaviť napríklad limit 50 km/h pre jazdu v meste.

Montageeinrichtung
S08AP

Štandardný parameter

Mobilná kompatibilita vrátane 
bezdrôtového nabíjania mobilných 
S06NW

496,00 €

Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania obsahuje 
bezdrôtový nabíjací port. Navyše je k dispozícii dodatočný plne funkčný 
USB port s nabíjacím prúdom až 3 A pre rýchle nabitie mobilných 
zariadení a dátový prenos. Technická príprava pre WiFi hotspot 
umožňuje využitie poskytovateľom služby spoplatneného pripojenia na 
internet.Spojenie so strešnou anténou zabezpečí silnejší príjem 
mobilného signálu a dodatočný druhý mikrofón sa postará o zlepšenú 
kvalitu zvuku pre vodiča aj predného spolujazdca. Druhý mikrofón 
efektívne eliminuje rušivé zvuky z prednej aj zadnej časti kabíny pre 
posádku.Súčasne môžu byť cez Bluetooth pripojené dva mobilné 
telefóny a jeden audio prehrávač. Súčasťou balíka je aj Bluetooth Office 
s funkciami kalendára, SMS a e-mailov, pre kompatibilné smartfóny.
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Olejový interval 30.000km/24 mesiacov
S08KA

0,00 €

Nemecký návod                           t
S0879

0,00 €

Nemecká jazyková verzia
S0851

Štandardný parameter

Navigačný systém Plus
S06UP

3 584,00 €

Navigačný systém Plus vrátane BMW Head-Up displeja v sebe spája 
množstvo užitočných komponentov: navigáciu s integrovaným 10,25-
palcovým dotykovým displejom, rádio, MP3 prehrávač, dvojitý RDS 
prijímač a prístrojový panel s 5,7-palcovým TFT displejom s vysokým 
rozlíšením. Plnofarebný BMW Head-Up displej premieta pre jazdu 
relevantné informácie priamo do zorného poľa vodiča, čo mu umožní 
lepšie sa sústrediť na riadenie vozidla. Navigačné navádzanie kombinuje 
smerové šípky a mapové zobrazenie s hlasovými pokynmi. Práca so 
systémom je intuitívna, buď pomocou ovládača iDrive Conroller, 
tlačidlami priamej voľby menu a šiestimi alebo ôsmimi funkčnými 
predvoľbami, hlasovým ovládaním Intelligent Voice Control, prípadne 
dotykovou obrazovkou s interaktívnymi oknami, ktoré zobrazujú živý 
obsah. Systém je tiež vybavený USB prípojkou a Bluetooth rozhraním, 
ako aj hands-free funkciou.

Navigačný systém Plus zobrazí posádke rýchle a priame trasy v 
množstve krajín Európy a v niektorých prípadoch aj za jej hranicami. Na 
včasné odhalenie prekážok v doprave sa využíva technológia TMC, pre 
rýchly výpočet alternatívnych trás, aby ste s vozidlom dorazili do cieľa 
tak rýchlo, ako je to možné, bez zdržania v premávke.
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Pneumatiky runflat s 
núdzovým dojazdom
S0258

0,00 €

Aj v prípade úplnej straty tlaku umožnia pneumatiky s núdzovým 
dojazdom pokračovať v jazde domov alebo do najbližšieho servisu. 
Vzdialenosť núdzového dojazdu závisí od zaťaženia vozidla a ďalších 
faktorov: rýchlosti, povrchu cesty a vonkajšej teploty. Pri priemernom 
zaťažení a dobrých podmienkach je možné s vozidlom pokračovať na 
vzdialenosť do 80 km bez nebezpečného ohrozenia jazdnej stability. 
Vďaka pneumatikám s núdzovým dojazdom je náhradné koleso 
nadbytočné. Poskytujú vysokú bezpečnosť aj komfort, keďže miesto, 
inak vyhradené pre náhradné koleso, je využiteľné na iné účely. 
Zosilnené bočné steny s extra vystužením a špeciálny tvar ráfika bránia 
pneumatikám uvoľniť sa z disku alebo padnúť do disku kolesa. Gumová 
zmes je termálne odolnejšia, vďaka čomu dokáže vydržať extra teplo, 
ktoré sa vytvára pri zvýšenej deformácii. Pri rýchlosti do 80 km/h sú 
jazdné vlastnosti ovplyvnené iba nepatrne. Všetky asistenčné systémy 
vozidla ostávajú plne funkčné.

Parkovací asistent
S05DP

0,00 €

Parkovací asistent zjednodušuje pozdĺžne parkovanie. Systém 
premeriava potenciálne voľné miesta počas pomalej jazdy (do 35 km/h), 
vo vzdialenosti najviac 1,5 metra od radu zaparkovaných vozidiel. Ak sa 
nájde vhodné miesto, vodič zapne smerovku a Parkovací asistent 
prevezme riadenie, zatiaľ čo vodičovi ostane ovládanie prevodovky, ako 
aj práca s akcelerátorom a brzdou. Systém zároveň poskytuje inštrukcie 
na displeji iDrive, spolu s akustickými signálmi. Výsledok: Parkovanie je 
menej stresujúce, presnejšie a bezpečnejšie.

Ostrekovače svetlometov
S0502

0,00 €

Ostrekovače predných svetlometov automaticky očistia svetlá keď 
vodič zapne ostrekovače čelného skla a zároveň sú zapnuté predné 
svetlomety. Vďaka tomu si svetlomety zachovajú plnú intenzitu 
osvetlenia. Automaticky výsuvné teleskopické trysky sú diskrétne 
umiestnené pod krytmi, integrovanými v prednej časti vozidla. Tlak v 
systéme generuje samostatné čerpadlo v nádržke ostrekovača.
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Real Time Traffic Information
S06AM

198,00 €

Real Time Traffic Information neustále sleduje aktuálnu situáciu v 
premávke, aby ste sa už vy nemuseli starať o dopravné zápchy na trase 
cestou na dovolenku či v dopravnej špičke. Ak je na ceste problém, 
okamžite a automaticky dostanete odporučenie časovo úspornejších 
alternatívnych trás. Informácie o komplikáciách na vašej plánovanej 
trase sa vyhodnocujú takmer v reálnom čase a s presnosťou na sto 
metrov. Výsledkom je vaša vždy aktuálna informovanosť o premávke. 
Systém Real Time Traffic Information, ako súčasť služby Connected 
Navigation, vždy pozná najlepšiu a najrýchlejšiu trasu do cieľa vašej 
cesty a neprekvapia ho ani dočasné prekážky ako napríklad práce na 
ceste alebo uzávierky. Za každých podmienok vás Real Time Traffic 
Information bude informovať takmer v reálnom čase o konkrétnom čase 
prípadného zdržania a vypočíta aktuálny termín, kedy dorazíte do 
plánovaného cieľa. Hazard Preview je doplnkový prvok, ktorý v 
predstihu upozorní vás aj ďalšie vozidlá BMW s výbavou Real Time 
Traffic Information na prípadnú nehodu, alebo nepriaznivé počasie, 
napríklad hustý dážď, poľadovicu alebo hmlu. Hazard Preview získava 
informácie z anonymných senzorov od ostatných vozidiel BMW.

Poistné skrutky kolies
S02PA

Štandardný parameter

Bezpečnostné skrutky kolies pre disky z ľahkej zliatiny poskytujú 
spoľahlivú ochranu pred krádežou kolies. Táto výbava obsahuje štyri 
bezpečnostné skrutky s unikátnym BMW vzorom, ktoré je možné 
uvoľniť iba s použitím špeciálneho náradia obsiahnutého vo výbave.
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Service Inclusive - 5 rokov/100.000km
S07NH

0,00 €

Sedadlo spolujazdca 
výškovo nastavitelné
S0450

Štandardný parameter

Rozpojenie uzamykania a alarmu
S0877

0,00 €

Remote Services
S06AP

100,00 €

Mám zamknuté vozidlo? Stav zamknutia môžete skontrolovať 
jednoduchým pohľadom na smartfón. Funkcia Remote Services vám 
okamžite dá vedieť, či sú dvere zamknuté alebo nie. Ak neviete nájsť 
vozidlo na veľkom parkovisku, nezdržiavajte sa hľadaním a bliknite na 
diaľku svetlami alebo zatrúbte. Ak si nie ste istí, kde v neznámom meste 
ste ho zaparkovali, môžete si nechať zobraziť pozíciu vášho BMW na 
mape a nechať sa k nemu doviesť. Chceli by ste sa v zime vyhnúť 
zbavovaniu okien námrazy a vychutnať si v lete nasadnutie už do 
ochladeného interiéru? Ak áno, aktivujte kúrenie alebo vetranie na 
diaľku, z komfortu vášho domova. Doma môžete začať aj plánovanie 
trasy a odoslať cieľ cesty do navigačného systému vozidla, takže sa 
navigačné navádzanie môže začať hneď keď nasadnete za volant. 
Okrem toho môžete ovládať klimatizáciu a zámky dverí aj hodinkami 
smartwatch, prípadne na nich skontrolovať dojazd svojho BMW. Remote 
Services vám kedykoľvek poskytnú informácie o stave vášho vozidla. 
Budete mať prehľad aj o hladine motorového oleja, tlaku v 
pneumatikách a stave dverí, okien aj batožinového priestoru – a 
dokonca aj o termíne vašej najbližšej povinnej návštevy servisu. Väčšinu 
týchto funkcií BMW Connected je možné aktivovať aj cez BMW 
telefonické centrum.
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Strešné pozdĺžne nosiče 
hliníkové matné
S03AT

372,00 €

Pozdĺžne strešné nosiče v matnom hliníkovom spracovaní sú dokonale 
zladené s dizajnom vozidla a poskytujú základ pre multifunkčný BMW 
strešný nosič, vhodný napríklad pre strešný box, bicykle alebo surfy.

Stredová lakťová 
opierka vpredu
S0473

Štandardný parameter

Samostatná lakťová opierka sa dá nastaviť do piatich rozličných pozícií. 
Pod otočnou lakťovou opierkou sa nachádza odkladací priestor. 
Obsahuje protišmykové dno, ktoré bráni predmetom v posúvaní a tlmí 
zvuky. Vďaka nastaviteľnému sklonu má vodič optimálne na dosah páku 
prevodovky, parkovaciu brzdu aj ovládač systému iDrive.

Stmavené sklá vzadu
S0420

434,00 €

Stmavené zadné sklo a zadné bočné okná sú vybavené tónovaním, 
ktoré zmierni prehrievanie interiéru na priamom slnku. Výraznejšie 
stmavenie za B-stĺpikmi odfiltruje viac slnečného svetla. Tónované sklá 
neobmedzujú výhľad z interiéru, chránia však zadné sedadlá pred 
pohľadmi zvonku.

Sieť na oddelenie 
batožinového priestoru
S0413

235,00 €

Oddeľujúca sieť batožinového priestoru umožní jeho plné využitie na 
prepravu rozmerného nákladu bez nutnosti pripevniť každý predmet 
samostatne. Sieť zabráni preniknutiu batožiny do kabíny pri náraze 
alebo pri prudkom brzdení.Zároveň je praktickou pomocou napríklad 
pre bezpečnú prepravu psov v batožinovom priestore.Táto výbava 
obsahuje menšiu sieť pre použitie v prípade, že je celé operadlo 
druhého radu vyklopené do pozície pre sedenie posádky, ako aj väčšiu 
sieť za predné sedadlá, ak je kompletne sklopené operadlo druhého 
radu. Štyri bezpečné upevňovacie body siete sú diskrétne ukotvené do 
vystuženia strechy.
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Tuner DAB
S0654

310,00 €

DAB tuner poskytuje takmer neobmedzené možnosti rozhlasovej 
zábavy. Je to prijímač digitálneho rozhlasového vysielania so širokým 
výberom staníc, vrátane viacerých špecializovaných. Je DAB+ 
kompatibilný, čiže vybavený najmodernejšou technológiou pre ešte 
lepší príjem a vyššiu kvalitu zvuku. Jeho displej zobrazuje užitočné 
doplnkové informácie, napríklad meno interpreta a názov titulu.

Teleservices
S06AE

Štandardný parameter

Kedy máte ísť s vozidlom najbližšie do servisu na prehliadku alebo 
výmenu oleja? Vďaka Teleservices vaše BMW automaticky vie, kedy je 
najbližšia návšteva servisu nutná. Na požiadanie automaticky odošle 
relevantné údaje o vozidle vášmu BMW servisnému partnerovi, alebo 
ich môžete odoslať aj vy, manuálne. Stav vášho vozidla je známy už 
skôr, než vám váš BMW servisný partner zavolá pre dohodnutie 
termínu. Zároveň je možné objednať náhradné diely na zaistenie 
najlepšej prípravy pre konkrétne potreby vášho vozidla. Tým sa skráti aj 
čas čakania v servise. 
Systém tiež dokáže identifikovať nutnosť neplánovaného servisného 
zásahu už v predstihu, napríklad keď je málo oleja alebo opotrebované 
brzdy. Vďaka zdieľaniu nevyhnutných informácií sa takéto nedostatky 
môžu odstrániť dostatočne zavčasu. Vy už sa nemusíte obávať ničoho a 
vaše BMW vždy zostane v dokonalom stave. A čo ak má vaše vozidlo 
náhlu poruchu? Aj v tomto prípade dokáže Teleservices pomôcť vďaka 
svojej funkcii asistencie pri poruche, ktorá vám umožní čo najskôr 
pokračovať v ceste. Systém tiež dokáže skontrolovať stav nabitia vašej 
batérie a v predstihu vás informovať o nutnom zásahu.

Pre využitie tejto služby musí byť vaše vozidlo registrované na 
ConnectedDrive portáli a prihlásené k vami preferovanému servisnému 
partnerovi.

Tachometer v km
S0548

Štandardný parameter
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WLAN Hotspot
S06WD

0,00 €

Potrebovali ste sa niekedy zúčastniť video konferencie keď ste práve 
boli na cestách, alebo odoslať finálnu verziu Power Point prezentácie? 
WiFi hotspot vám umožní využívať vo vašom vozidle internet s 
rýchlosťou LTE (ak je k dispozícii). Pripojiť na web môžete až desať 
zariadení, ktoré prístupom cez hotspot nebudú odčerpávať dáta z 
vášho mobilného účtu. Heslom chránené vysokorýchlostné pripojenie je 
možné cez SIM kartu, inštalovanú vo vašom BMW a jeho strešnú 
anténu. Takto je garantované rýchle, bezpečné a stabilné pripojenie v 
celej Európe, ktoré vám umožní streamovať videá, sťahovať obrázky, 
hrať online hry a mnoho ďalšieho. Pre zriadenie dátového spojenia cez 
WiFi hotspot ako zákazník ConnectedDrive potrebujete bezplatné 
HotSpot Drive konto u nášho partnera, Deutsche Telekom AG.

Výstražný trojuholník
S0428

Štandardný parameter

Vyhrievanie sedadiel vpredu
S0494

409,00 €

Vyhrievanie predných sedadiel dokáže na povel tlačidla aj v 
najchladnejšom počasí komfortne a príjemne vyhriať sedadlo vodiča a 
predného spolujazdca – skôr, než motor dosiahne svoju pracovnú 
teplotu a jeho zvyškové teplo sa dá využiť na kúrenie 
interiéru.Vyhrievacie telesá sú umiestnené v sedáku, ako aj v kontaktnej 
časti operadla. Okrem komfortu pomáhajú vyhriate sedadlá aj uvoľniť 
svalstvo chrbta. Vyhrievanie má tri stupne intenzity a disponuje aj 
funkciou rýchleho ohrevu.

Velúrové koberčeky
S0423

Štandardný parameter

Velúrové koberčeky do priestoru pre nohy vpredu aj vzadu dokonale 
tvarovo pasujú a sú odolné voči vode aj znečisteniu. Sú farebne zladené 
s podlahou a zároveň ju chránia, uľahčujú upratovanie a disponujú 
vysoko kvalitným vzhľadom.
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Ťažné zariadenie odnímateľné
S0235

992,00 €

Keď sa nepoužíva, odnímateľná hlava ťažného zariadenia nemá 
negatívny vplyv na športový dizajn zadnej časti vozidla. Súčasťou 
výbavy je aj elektronická stabilizácia prívesu, ktorá automaticky pribrzdí 
ťažné vozidlo keď sa príves rozkýva, čím stabilizuje celú jazdnú súpravu 
vozidla aj s prívesom bez nutnosti zásahu vodiča. V závislosti od 
motora dosahuje prípustná hmotnosť brzdeného prívesu do 2 000 kg, 
nebrzdeného do 750 kg.

Zväčšenie palivovej nádrže
S01AG

62,00 €

Väčšia nádrž má objem zvýšený o desať litrov, na zabezpečenie 
podstatného predĺženia dojazdu a menej častého tankovania.

Zadná kamera
S03AG

496,00 €

Cúvacia kamera umožňuje vodičovi vidieť oblasť za vozidlom na displeji 
systému iDrive pri manévrovaní a parkovaní. Zobrazí aj mŕtvy uhol 
vozidla. Vďaka tomu je cúvanie rýchlosťou do 15 km/h jednoduchšie, 
presnejšie a bezpečnejšie.Vodiace čiary a farebná signalizácia 
prekážok, ako súčasť zobrazenia na displeji systému iDrive, naznačujú 
vodičovi, či je parkovacie miesto dostatočne veľké, čím mu uľahčujú 
manévrovanie. Keď je riadenie otočené až do krajnej polohy, systém 
pridá do zobrazenia červené čiary naznačujúce priemer otáčania, spolu 
so zelenými navádzacími čiarami, ktoré sa menia podľa pohybov 
volantu.Cúvacia kamera sa automaticky deaktivuje po desiatich 
metroch alebo pri prekročení rýchlosti jazdy 15 km/h. V kombinácii s 
ťažným zariadením obsahuje cúvacia kamera aj praktickú funkciu 
priblíženia zobrazenia, ktorá zjednoduší pripájanie prívesu.
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EMISSIONS
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CO2 EMISSIONS
Low 180,0 CO₂ g/km

Medium 151,0 CO₂ g/km

High 139,0 CO₂ g/km

Extra-High 159,0 CO₂ g/km

Combined 154,0 CO₂ g/km

[3]

FUEL CONSUMPTION
Low 6,9 L/100 km

Medium 5,8 L/100 km

High 5,3 L/100 km

Extra-High 6,1 L/100 km

Combined 5,9 L/100 km

[2]

efficiencyInfo.consumption.
wltp
efficiencyInfo.co2.wltp



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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