Radosť z jazdy

BMW 5 TOURING.
CENNÍK MAREC 2019.

OBSAH.

Cenník vozidiel BMW 5 Touring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Základná výbava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Príplatková výbava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bezpečnosť
Lak
Dizajn exteriéru
Balíky výbavy
Kolesá / pneumatiky
Čalúnenie
Dizajn interiéru
Hnacia sústava
Pohon a prevodovka
Asistenčné systémy
Výhľad a svetlá

8
8
9
10
15
17
20
22
22
23
25

Pohodlie sedadla / sedadiel
Volanty
Komfort klímy
Vonkajšie a vnútorné
funkčné vybavenie
Rádio / navigácia
Komunikácia a informácie
HiFi systémy a zábava
Servisné balíky
Ostatné

26
27
27
28
28
29
31
32
32

BMW Financial Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2|

 základná výbava

 príplatková výbava

CENNÍK VOZIDIEL BMW 5 TOURING.

Model

Motor
Počet valcov /
ventilov

Zdvihový
objem

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba

Emisia CO2

cm3

kW (KM)

l/100 km

g/km

Cena vrátane
DPH
v€

520i (AT)

4/4

1.998

135 (184)

7,3 / 8,1

166 / 184

54.300,00

530i (AT)

4/4

1.998

185 (252)

7,5 / 8,3

170 / 188

58.550,00

530i xDrive (AT)

4/4

1.998

185 (252)

7,9 / 8,7

180 / 198

61.200,00

540i xDrive (AT)

6/4

2.998

250 (340)

9,2 / 10,0

208 / 227

66.850,00

518d (AT)

4/4

1.995

110 (150)

5,7 / 6,3

148 / 164

49.650,00

520d (АТ)

4/4

1.995

140 (190)

5,8 / 6,5

151 / 169

54.900,00

520d xDrive (AT)

4/4

1.995

140 (190)

6,0 / 6,7

158 / 176

57.600,00

525d (AT)

4/4

1.995

170 (231)

6,1 / 6,9

159 / 180

60.250,00

530d (AT)

6/4

2.993

195 (265)

6,4 / 6,9

167 / 182

63.100,00

530d xDrive (AT)

6/4

2.993

195 (265)

6,7 / 7,5

175 / 197

65.750,00

540d xDrive (AT)

6/4

2.993

235 (320)

6,9 / 7,6

181 / 198

69.600,00

M550d xDrive (AT)

6/4

2.993

294 (400)

7,5 / 7,9

197 / 208

91.250,00

Cenník platí od 01.03.2019
Poznámka: označenie AT znamená automatickú prevodovku v základnej výbave pre daný model.
Uvedené ceny neobsahujú náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla vo výške 360,00 € s DPH.
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia
(EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice
(EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy.

Ceny uvedené v tomto cenníku sú len odporúčanými cenami pre zákazníka. Cenník sa vzťahuje na vozidlá vyrobené od 1. marca 2019.
Výrobca má právo kedykoľvek zmeniť ceny, technické parametre, výbavu a ďalšie informácie uvedené v tomto cenníku, a to bez predchádzajúceho upozornenia či nevyhnutnosti zmeny tohto cenníka. Podrobné informácie o výbavách a dodacích podmienkach Vám poskytne
Váš autorizovaný partner BMW.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

           

Výstražný trojuholník

           

Systém Active Guard

           

Obsahuje:
- Kontrola pred nárazom vozidla
- City braking (funkcia núdzového brzdenia v meste)
- Ochrana chodcov
BMW Emergency Call (núdzové volanie)

           

Airbagy pre vodiča a spolujazdca

           

Protiblokovací systém bŕzd (ABS)

           

Systém pre rozpoznanie únavy vodiča

           

Asistent brzdenia

           

Senzor nárazu

           

Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control - DSC)

           

Hlavové airbagy vpredu a vzadu

           

ISOFIX uchytenie

           

Pasívny systém ochrany chodcov

           

Zadné dvere s mechanickým ochranným detským zámkom

           

Bočné airbagy pre predných pasažierov

           

Ochrana pred bočným nárazom

           

Bezpečnostná svorka akumulátora

           

Lak a vonkajší dizajn
Uni lak

           

Pozdĺžne strešné nosiče, čierne

           

M aerodynamický balík



BMW Individual leštené lišty Shadow Line



Active Air Stream integrovaný do prednej mriežky chladiča pre optimalizáciu aerodynamiky
vozidla (v čiernom prevedení)

           

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie

          

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe Cerium Grey
Olemovanie mriežky chladiča v chrómovanom prevedení, mriežky chladiča v čiernom
prevedení


          

Olemovanie mriežky chladiča v chrómovanom prevedení Cerium Grey (lemovanie a čelná
strana mriežky chladiča), boky mriežky chladiča v čiernom prevedení
Podklad spätných zrkadiel čierny


          

Podklad spätných zrkadiel v čiernom vysokolesklom prevedení
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Modelové označenie

           

Biele smerovky

           

Orámovanie okien v chrómovanom prevedení

          

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

Kolesá* / pneumatiky
19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 664 M Cerium Grey, so zmiešanými
pneumatikami



17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 618

          

Bezpečnostné skrutky kolies

           

Sada na opravu defektu pneumatík

          

Čalúnenie a dizajn interiéru
Látka Junction

          

Látka Rhombicle/Alcantara



Dizajn interiéru
Interiérové lišty Aluminium Rhombicle so zvýraznením Pearl Chrome
Interiérové lišty Oxide Silver dark matné so zvýraznením Pearl Chrome


          

BMW Individual strop Anthracite
Nástupné prahové lišty v hliníkovom prevedení s označením BMW vpredu a vzadu


          

Prahové lišty v hliníkovom prevedení s označením M550d vpredu a vzadu



Technológie
Integrálne aktívne riadenie



M Sport brzdy



M Sport podvozok



Indikátor opotrebenia brzdových doštičiek

           

Dvojité priečne ramená

           

Brzdy vpredu a vzadu s vnútorným chladením

           

Integrálna zadná náprava

           

Parkovacia brzda elektromechanická. Automatická funkcia pridržania pri rozjazde len v
kombinácii s automatickou prevodovkou.

           

Zadná náprava so vzduchovým pružením s reguláciou svetlej výšky vozidla

           

Servotronic

           

Automatická Steptronic prevodovka

          

Športová automatická Steptronic prevodovka



Automatická Start/Stop funkcia

           

Rekuperácia energie pri brzdení

           

Filter pevných častíc pre naftové motory

       

Driving Experience Control

           

Okrúhla koncovka výfuku, vľavo a vpravo

  

Lichobežníková koncovka výfuku
Plnenie emisných limitov podľa normy EU6

* O možnosti objednania zimných pneumatík pre vozidlo sa informujte u Vášho predajcu BMW.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Technológie
BMW Diesel vrátane BluePerformance
BMW TwinPower Turbo 4-valcový radový zážihový motor
BMW TwinPower Turbo 6-valcový radový zážihový motor

       
  


BMW TwinPower Turbo 4-valcový radový vznetový motor

   

BMW TwinPower Turbo 6-valcový radový vznetový motor

  

BMW M Performance TwinPower Turbo, 6-valcový radový vznetový motor
Filter pevných častíc pre benzínové motory


   

Ochrana dieselových motorov pred natankovaním nesprávnej pohonnej hmoty / benzín
Systém pohonu všetkých kolies xDrive

       
 



  

Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

           

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia

           

Speed Limiter

           

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

           

Rozšírený balík vonkajších zrkadiel

   

      

LED hmlové svetlomety

   

     

Dynamické brzdové svetlá

           

Funkcia Follow-me-home

           

LED predné svetlomety vrátane ostrekovačov

           

Dažďový senzor vrátane automatického zapínania denného svietenia

           

Zadné svetlá a tretie brzdové svetlo s LED technológiou

           

Welcome light

           

Vybavenie interiéru
Elektrické nastavovanie predných sedadiel, s pamäťou pre sedadlo vodiča



Športové sedadlá, vpredu



Stredová lakťová opierka vpredu a vzadu

           

Opierky hlavy pre všetky sedadlá

           

Čiastočne elektricky nastaviteľné sedadlá s nastavením výšky a sklonu operadiel

          

Štandardné sedadlá

          

Športový kožený volant

   

     

M športový kožený volant



Kožený volant



Multifunkčný volant

           

Mechanicky nastaviteľný volant

           

Automatická 4-zónová klimatizácia
Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami (2-zónová)
Automatická klimatizácia (2-zónová)
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Sklá s tepelnou ochranou

           

Mikroﬁlter a aktívny karbónový ﬁlter

           

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Alarm systém s diaľkovým ovládaním

           

Automatické otváranie zadnej kapoty

           

Velúrové koberčeky

           

Delené a sklápacie zadné sedadlá

           

Ambientné osvetlenie



Spínač centrálneho zamykania

           

Držiak nápojov, vpredu a vzadu

           

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním integrovaným v kľúči

           

Elektronický imobilizér vozidla

           

Uzamykateľný odkladací priestor pre rukavice

           

Stropné rukoväte

           

iDrive ovládač

           

Interiérové osvetlenie

           

Bezkľúčové štartovanie vozidla

           

Upevňovacie oká v batožinovom priestore

           

Upevňovacia sieť v batožinovom priestore

           

Multifunkčné háky

           

Nefajčiarsky balík

           

Nastavenie osobného proﬁlu v kľúči

           

Start / Stop tlačidlo

           

Odkladacie priestory

           

Slnečné clony

           

Sada náradia

           

Vyhrievané trysky ostrekovačov

           

Elektrické ovládanie všetkých okien

           

Zábava a komunikácia
Navigačný systém Business

           

CD prehrávač

           

Teleservices

           

ConnectedDrive Services

           

Remote Services

           

Bluetooth hands-free sada s USB rozhraním



Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone telefóny

   

Palubný počítač

           

Funkcia Check-Control vrátane Condition Based Service

           

Programovateľné tlačidlá pre obľúbené funkcie

           

Integrovaný návod, čítanie na kontrolnom monitore

           

Upozornenie pri zapnutých svetlách

           

Senzor hladiny oleja

           

Stereo systém (6 reproduktorov / 100 W)
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

2VB

0,00

           

Výstražný trojuholník

428

0,00

           

Active Protection systém

5AL

362,00

           

0,00

           

6AC

0,00

           

met

1.034,00

           

v kombinácii s kódom ZSF
BMW Emergency Call (núdzové volanie)
Poznámka:
Manuálne / automatické tiesňové volanie.
Služba funguje nezávisle od zákazníckeho mobilného telefónu.

Lak
Metalíza
416 - Carbon Black

           

v kombinácii s kódom XC5

0,00

iba s kódom 337 / XC5

          

475 - Black Sapphire

           

A72 - Cashmere Silver

          

A83 - Glacier Silver

          

A89 - Imperial Blue Brilliant Effect

          

A90 - Sophisto Grey Brilliant Effect

           

A96 - Mineral White

          

B65 - Jatoba

          

C10 - Mediterranean Blue

           

C2P - Atlas Cedar

          

C2Y - Bluestone

           

BMW Individual

ind

v kombinácii s kódom XC5

2.377,00
0,00

           
          

S34 - Azurite Black

           

X08 - Champagne Quartz

           

X14 - Almandine Brown

           

X17 - Rhodonite Silver

           

Uni lak
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uni

0,00

           

300 - Alpine White

           

668 - Black

          

 základná výbava

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Dizajn exteriéru
Bez označenia modelu

320

0,00

           

Chrome Line exteriér

346

0,00

          

Pozdĺžne strešné nosiče čierne

3AA

0,00

Pozdĺžne strešné nosiče strieborné

3AS

83,00

Bez ďalšieho vonkajšieho označenia

3DZ

0,00

3MB

537,00

          

0,00

          

iba s kódom 337 / 7AC / 7S2 / XC5

          

iba s kódom 337 / XC5
BMW Individual Exteriér v prevedení hliník

           
          
           
          

v kombinácii s kódom 337 / 7AC / XC5
nie s kódom 7S2

          

BMW Individual s vysokoleštenými strešnými nosičmi

3MC

83,00

           

M aerodynamický balík

715

0,00

           

iba s kódom 337 / XC5
BMW Individual leštené lišty Shadow Line
v kombinácii s kódom 337 / 7AC / XC5

          

760

537,00
0,00
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Balíky výbavy
Balík M Sport

337

5.633,00
5.168,00

  


   
  

Lak karosérie:
- 300 Alpine White (alternatívne: 416 / 475 / 490 / A90 / C10 / C2Y / S34 / X08 / X14 /
X17)
Čalúnenie:
- HRAT Látka Rhombicle / Alcantara Anthracite | Black (alternatívne: CNAT / LCCY / LCDO /
LCEW / LCFF / LCFI / LCFK / LCNL / LCRI / LCRO / LCSW / LCTJ / LZFF / LZFI / LZFK /
LZNI / ZACR / ZAFU / ZATQ / ZBCR / ZBFU / ZBTQ / Z1XX)
Výbava:
- 2TB Športová automatická Steptronic prevodovka (len pre 530i, 530i xDrive, 540i xDrive,
525d, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive)
- 2TE Automatická Steptronic prevodovka s radiacimi páčkami na volante (len pre 520i,
518d, 520d, 520d xDrive)
- 2NH M Šport brzdy (len pre 530i, 530i xDrive, 540i xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive,
540d xDrive)
- 481 Športové sedadlá, vpredu (alternatívne: 456)
- 4K7 Interiérové lišty Aluminium Rhombicle so zvýraznením Pearl Chrome (alternatívne:
4K9 / 4LF / 4LG / 4LH / 4LQ / 4ML / 4WY / XEW)
- 4UR Ambientné osvetlenie
- 704 M Šport podvozok (alternatívne: 223 / 225) len pre 520i, 530i, 530i xDrive, 520d,
520d xDrive, 525d
- 704 M Šport podvozok (alternatívne: 223 / 225 / 2VA) len pre 540i xDrive, 530d, 530d
xDrive, 540d xDrive
- 710 M kožený volant (alternatívne: 255)
- 715 M aerodynamický balík
- 760 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line (alternatívne: 346 / 3MB)
- 775 BMW Individual strop Anthracite
Kolesá / pneumatiky:
- 21N 18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 662 M vrátane Runﬂat
technológie, so zmiešanými pneumatikami (alternatívne: 21P / 21R / 2QR)
Obsahuje navyše:
- M označenie vpredu, vľavo a vpravo
- Lichobežníková koncovka výfuku (analógovo ako pre 540i xDrive) v prevedení ľahký chróm
- M nástupné prahové lišty, podsvietené
- M opierka na nohu vodiča
- M-špeciﬁcké pedále
- M-špeciﬁcké velúrové koberčeky v kombinácii s HRAT / LCNL
Poznámka:
- v kombinácii s čalúnením LCCY / LCEW / LCRI / LCSW len s kódom príplatkovej výbavy
453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu
iba s kódom ZLA



nie s kódom 7AC / 7S2
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Balíky výbavy
Sport Line

7AC

2.842,00
2.739,00

  


   
  

Čalúnenie:
- CNAT Látka / koža kombinácia Plectoid Anthracite | Black (alternatívne: LCCY / LCDO /
LCEW / LCFF / LCFI / LCFK / LCRI / LCRO / LCSW / LCTJ / LZFF / LZFI / LZFK / LZNI /
ZACR / ZAFU / ZATQ / ZBCR / ZBFU / ZBTQ / Z1XX)
Výbava:
- 2TB Športová automatická Steptronic prevodovka (len pre 530i, 530i xDrive, 540i xDrive,
525d, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive)
- 2TE Automatická Steptronic prevodovka s radiacimi páčkami na volante (len pre 520i,
518d, 520d, 520d xDrive)
- 481 Športové sedadlá, vpredu (alternatívne: 456)
- 4LU Interiérové lišty Black high-gloss so zvýraznením Pearl Chrome (alternatívne: 4K9 /
4LF / 4LG / 4LH / 4LQ / 4ML / 4WY / XEW)
- 4UR Ambientné osvetlenie
- 760 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line (alternatívne: 346 / 3MB)
Kolesá / pneumatiky:
- 24W 18-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 634 (alternatívne: 23U / 23V / 23W /
23X / 24X / 28Y / 2QR / 2QY / 2WS / 2WT)
Obsahuje navyše:
- Predná mriežka chladiča s mriežkami v čiernom vysokolesklom prevedení
- Air inlets v špeciﬁckom prevedení
- Predný nárazník v špeciﬁckom čiernom vysokolesklom prevedení
- Air breather v čiernom vysokolesklom prevedení
- Orámovanie okien v čiernom vysokolesklom prevedení
- Podklad spätných zrkadiel v čiernom vysokolesklom prevedení
- Zadný nárazník s čiernou vysokolesklou lištou
- Koncovka výfuku v čiernom chrómovanom prevedení
- Kľúč od vozidla s tlačidlami v chrómovanom prevedení
Poznámky:
- v kombinácii s čalúnením LCCY / LCEW / LCRI / LCSW len s kódom príplatkovej výbavy
453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu
- v kombinácii s kódom príplatkovej výbavy 453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu iba s
čalúnením LCCY / LCEW / LCRI / LCSW / LZFF / LZFI / LZFK / LZNI
iba s kódom ZLA
nie s kódom 337 / 7S2
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Balíky výbavy
Luxury Line

7S2

3.814,00

          

Čalúnenie:
- LCFK Koža Dakota Black exkluzívne kontrastné prešívanie | Black (alternatívne: LCCY /
LCDO / LCEW / LCFF / LCFI / LCRI / LCRO / LCSW / LCTJ / LZFF / LZFI / LZFK / LZNI /
ZACR / ZAFU / ZATQ / ZBCR / ZBFU / ZBTQ / Z1XX)
Výbava:
- 346 Chrome Line Exteriér (alternatívne: 760)
- 4AW Prístrojová doska v prevedení Sensatec (alternatívne: 4M5)
- 4LF Drevené interiérové lišty Fineline Ridge so zvýraznením Pearl Chrome (alternatívne:
4K9 / 4LG / 4LH / 4LQ / 4LU / 4ML / 4WY / XEW)
- 4UR Ambientné osvetlenie
Kolesá / pneumatiky:
- 28W 18-palcové disky z ľakej zliatiny W-spoke 632 (alternatívne: 23U / 23V / 23W / 23X /
28V / 28Y / 29F / 29G / 2QR / 2WS / 2WT)
Navyše obsahuje:
- Predná mriežka chladiča s mriežkami v chrómovanom prevedení
- Air inlets v špeciﬁckom prevedení
- Predný nárazník v špeciﬁckom chrómovanom prevedení
- Air breather v chrómovanom prevedení
- Orámovanie okien v hliníkovom prevedení
- Podklad spätných zrkadiel, B-stĺpik v čiernom vysokolesklom prevedení
- Kľučky dverí s chrómovanou aplikáciou
- Zadný nárazník s chrómovanou lištou
- Koncovka výfuku v chrómovanom prevedení
- Kľúč od vozidla s tlačidlami v chrómovanom prevedení
Poznámky:
- v kombinácii s čalúnením LCCY / LCEW / LCRI / LCSW, len s kódom kódom príplatkovej
výbavy 453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu
- v kombinácii s kódom príplatkovej výbavy 453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu iba s
čalúnením LCCY / LCEW / LCRI / LCSW / LZFF / LZFI / LZFK / LZNI
iba s kódom ZLA



nie s kódom 337 / 7AC
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 základná výbava

          

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Balíky výbavy
BMW Individual Kompozícia s M Sport prvkami

XC5

14.367,00
14.150,00


   

     

Lak karosérie:
- S34 Azurite Black (alternatívne: 416 / 490 / X08 / X14 / X17)
Čalúnenie:
- ZBTQ BMW Individual celokožené čalúnenie Merino štruktúrované Tartufo | Black
(alternatívne: Z1XX / ZBCR / ZBFU)
Kolesá / pneumatiky:
- 2QR 20-palcové disky z ľahkej zliatiny BMW Individual V-spoke 759 I Bicolour so
zmiešanými runﬂat pneumatikami (alternatívne: 21P / 21R)
Výbava:
- 2NH M Sport brzdy (iba pre 530i, 530i xDrive, 540i xDrive, 525d, 530d, 530d xDrive,
540d xDrive)
- 456 Komfortné sedadlá vpredu s elektrickým ovládaním
- 4ML BMW Individual interiérové lišty piano Black (alternatívne: 4WY / XEW)
- 704 M Sport podvozok (alternatívne 223 / 225) pre 520i, 518d, 520d, 520d xDrive)
- 704 M Sport suspension (alternatívne 223 / 225 / 2VA) pre 530i, 530i xDrive, 540i xDrive,
525d, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive
- 710 M kožený volant
- 715 M aerodynamický balík
- 760 BMW Individual leštené lišty Shadow Line (alternatívne: 346 / 3MB)
- 775 BMW Individual strop Anthracite
nie s kódom 337 / 7AC / 7S2
Advantage Line

          

ZLA

v kombinácii s kódom XC5

1.402,00



1.230,00



Obsahuje:
- 255 Športový kožený volant (alternatívne: 2XM / 710)
- 4T8 Balík vonkajších zrkadiel
- 534 Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami (2-zónová) (alternatívne: 4NB)
- 5A1 LED hmlové svetlomety
- 6NS Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone telefóny (alternatívne:
6NW)
Balík Business Class

ZBC

2.608,00

          

1.316,00



v kombinácii s kódom 337 / 7AC / 7S2

2.349,00

          

v kombinácii s kódom XC5

1.365,00

          

Obsahuje:
- 322 Komfortný vstup
- 459 Elektrické nastavovanie predných sedadiel, s pamäťou pre sedadlo vodiča
(alternatívne: 456)
- 488 Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca (alternatívne: 456)
- 494 Vyhrievanie predných sedadiel (alternatívne: 4HA)
- 4UR Ambientné osvetlenie
iba s kódom ZLA
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Balíky výbavy
Balík First Class Upgrade

ZFC

5.658,00

          

6.347,00



v kombinácii s kódom 337

6.679,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

6.531,00

          

Obsahuje:
- LZ Exkluzívna koža Nappa (alternatívne: ZA)
- 323 Systém zatvárania dverí Soft-Close
- 453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu
- 456 Komfortné sedadlá vpredu, s elektrickým ovládaním
- 4AW Prístrojová doska v prevedení Sensatec
- 4HA Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
- 4NB Automatická 4-zónová klimatizácia
- 4NM Balík Ambient Air
- 4T7 Masážna funkcia pre predné sedadlá
- 688 Harman Kardon Surround Sound systém (alternatívne: 6F1)
iba s kódom (337 / 7AC / 7S2) + ZBC + (609 / ZD7 / ZPI)

          

iba s kódom ZBC + (609 / ZD7 / ZPI)



nie s kódom 481 / 488 / 4M5

           

Balík ConnectedDrive Plus

ZD7

1.501,00

           

443,00

           

v kombinácii s kódom ZPI
Obsahuje:
- 5DM Asistent parkovania (alternatívne: 5DN)
- 609 Navigačný systém Professional
- 6AM Real Time Trafﬁc Information
- 6AN Concierge Service
- 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
iba s kódom ZLA



Balík Advanced Heating

ZPH

2.300,00

           

2.214,00

           

v kombinácii s kódom ZBC

1.956,00

           

v kombinácii s kódom ZFC

1.648,00

           

v kombinácii s kódom ZD7

Obsahuje:
- 248 Vyhrievanie volantu
- 3DS BMW Display Key (kľúč)
- 4HA Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
- 536 Nezávislé kúrenie
- 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
iba s kódom ZLA



iba s kódom (609 / ZD7 / ZPI) + (LC / LZ / ZFC)
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 základná výbava

 príplatková výbava

           

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Balíky výbavy
Balík Innovation

ZPI

v kombinácii s kódom 536 / ZPH

3.530,00

           

3.210,00

           

Obsahuje:
- 3DS BMW Display Key (kľúč)
- 5DN Rozšírený asistent parkovania
- 609 Navigačný systém Professional
- 610 BMW Head-Up displej
- 6U8 BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)
- 6WB Multifunkčný prístrojový displej
iba s kódom ZLA



iba s kódom 6NW / ZD7 / ZPH

           

nie s kódom 5DM

           

Balík Safety

ZSF

2.362,00

           

Obsahuje:
- 552 Adaptívne LED svetlomety vrátane ostrekovačov
- 5AC Asistent diaľkových svetiel
- 5AL Active Protection systém
- 5AS Driving Assistant (alternatívne: 5AT)
iba s kódom ZLA



Kolesá / pneumatiky
Dojazdové pneumatiky runﬂat

258

0,00

           

18-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 662 M
so zmiešanými runﬂat pneumatikami

21N

0,00

          

iba s kódom 258 + 337
19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 664 M
so zmiešanými runﬂat pneumatikami

          

21P

v kombinácii s kódom XC5

1.499,00

          

0,00

          

iba s kódom 258 + 337 / XC5
19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 664 M
Black so zmiešanými pneumatikami

          

21R

v kombinácii s kódom XC5

1.809,00

          

0,00

          

iba s kódom 258 + 337 / XC5
19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 664 M
Cerium Grey so zmiešanými pneumatikami

          

22D

0,00



iba s kódom 258



20-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 668 M s 22E
výkonnými zmiešanými pneumatikami

2.016,00



nie s kódom 258
17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 618



23F

0,00

nie s kódom 258
17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 618 s runﬂat
pneumatikami

          

23T

331,00

iba s kódom 258
17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 631
v kombinácii s kódom 7AC / 7S2
nie s kódom 258

          
          
          

23U

620,00

          

0,00
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530d

331,00

525d

          

520d

951,00

518d

23V

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

540i xDrive

530i xDrive

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Kolesá / pneumatiky
17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 631 s runﬂat
pneumatikami
v kombinácii s kódom 7AC / 7S2
iba s kódom 258

          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 684

23W

v kombinácii s kódom 7AC / 7S2

1.292,00

          

0,00

          

nie s kódom 258

          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 684 s runﬂat
pneumatikami

23X

v kombinácii s kódom 7AC / 7S2

1.623,00

          

331,00

          

iba s kódom 258

          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 634

24W

0,00

iba s kódom 7AC

          

nie s kódom 258

          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 634 s
runﬂat pneumatikami

24X

331,00

iba s kódom 258 + 7AC

          
          

17-palcové disky z ľahkej zliatiny Turbine styling 645
Bicolour BMW EfﬁcientDynamics

27C

465,00

nie s kódom 258

          
          

17-palcové disky z ľahkej zliatiny Turbine styling 645
Bicolour s runﬂat pneumatikami BMW EfﬁcientDynamics

27D

796,00

iba s kódom 258

          
          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny W-spoke 632 s runﬂat
pneumatikami

28V

331,00

iba s kódom 258 + 7S2

          
          

18-palcové disky z ľahkej zliatiny W-spoke 632

28W

0,00

iba s kódom 7S2

          
          

nie s kódom 258

          

19-palcové disky z ľahkej zliatiny W-spoke 663 Bicolour so 28Y
zmiešanými runﬂat pneumatikami

2.708,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

1.623,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

1.313,00

          

iba s kódom 258

          

19-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke 633

29F

724,00

          

iba s kódom 7S2

          

nie s kódom 258

          

19-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke 633 so
zmiešanými runﬂat pneumatikami

29G

1.261,00

iba s kódom 258 + 7S2
29X

1.137,00

iba s kódom 258




Bezpečnostné skrutky kolies

 základná výbava

          
          

20-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 668 M
so zmiešanými runﬂat pneumatikami

16 |

          

2PA

 príplatková výbava

0,00

           

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Kolesá / pneumatiky
20-palcové disky z ľahkej zliatiny BMW Individual V-spoke
759 I Bicolour so zmiešanými runﬂat pneumatikami

2QR

3.308,00

          

1.137,00



v kombinácii s kódom 7S2

2.687,00

          

v kombinácii s kódom 337 / 7AC

2.377,00

          

0,00

          

v kombinácii s kódom XC5
iba s kódom 258
19-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 635 so
zmiešanými runﬂat pneumatikami

           

2QY

1.313,00

iba s kódom 258 + 7AC
Sada na opravu defektu pneumatík

          
          

2VC

0,00

nie s kódom 258 / 300 (Dojazdové rezervné koleso)

           
           

18-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke 619 s runﬂat 2WS
pneumatikami

1.623,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

641,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

331,00

          

iba s kódom 258
18-palcové disky z ľahkej zliatiny Multi-spoke 619

          

1.292,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

2WT

310,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

0,00

          

nie s kódom 258

          

Čalúnenie
Látka Junction

BY

0,00

          

nie s kódom 481 / 4AW / ZFC

          

BYAT - Anthracite | Black

          

Látka Rhombicle / Alcantara

HR

0,00

iba s kódom 337 + 481

           
          

iba s kódom 481



nie s kódom 4AW



nie s kódom 453 / 456 / 4AW / 4HA / 6FH / ZFC / ZPH

          

HRAT - Anthracite | Black
Látka / koža kombinácia Plectoid

           

CN

0,00

          

iba s kódom 337 / 7AC

          

nie s kódom 4AW

          

CNAT - Anthracite | Black
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Čalúnenie
Koža Dakota

LC

2.222,00

          

1.612,00



v kombinácii s kódom 337

1.612,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

1.406,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

0,00

          

LCCY - Canberra Beige | Canberra Beige

           

iba s kódom 453



nie s kódom 481

          

LCDO - Canberra Beige exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Canberra Beige

           

iba s kódom 337 / 7AC / 7S2

          

nie s kódom 453 / ZFC

           

LCEW - Ivory White | Black

           

iba s kódom 453



LCFF - Ivory White exkluzívne prešívanie / kožené lemovanie kontrastné | Black / Dark
Coffee

           

iba s kódom 4AW + (337 / 7AC / 7S2)

          

iba s kódom 4AW



nie s kódom 453 / ZFC

           

LCFI - Ivory White exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

iba s kódom 337 / 7AC / 7S2

          

nie s kódom 453 / ZFC

           

LCFK - Black exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

iba s kódom 337 / 7AC / 7S2

          

nie s kódom 453 / ZFC

           

LCNL - Black / kontrastné prešívanie Blue | Black

           

iba s kódom 337 + 481

          

LCRI - Cognac | Black

           

iba s kódom 453



LCRO - Cognac exkluzívne prešívanie kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

iba s kódom 337 / 7AC / 7S2

          

nie s kódom 453 / ZFC

           

LCSW - Black | Black

           

iba s kódom 453
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LCTJ - Night Blue exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

iba s kódom (337 / 7AC / 7S2) + (456 / 481)

          

iba s kódom 456 / 481



nie s kódom 453 / ZFC

           

 základná výbava

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Čalúnenie
Exkluzívna koža Nappa

LZ

3.308,00

          

2.698,00



v kombinácii s kódom 337

2.698,00

          

v kombinácii s kódom 7AC

2.491,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

1.240,00

          

v kombinácii s kódom ZFC

0,00

iba s kódom 456 + (337 / 7AC / 7S2)

           
          

iba s kódom 456



nie s kódom 481

          

LZFF - Ivory White exkluzívne prešívanie / kožené lemovanie kontrastné | Black/Dark Coffee            
iba s kódom 4AW

           

LZFI - Ivory White exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

LZFK - Black exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black

           

LZNI - Mokka exkluzívne kontrastné prešívanie / lemovanie | Black
BMW Individual kožené čalúnenie

           

ZA

4.548,00

          

3.731,00



v kombinácii s kódom 456

4.010,00

          

v kombinácii s kódom 7AC / 337

3.731,00

          

v kombinácii s kódom ZFC

1.548,00

          

1.092,00
v kombinácii s kódom 7S2

2.491,00

iba s kódom 4AW + 4UR + 775


          
           

iba s kódom 456



nie s kódom 481

           

ZACR - Caramel | Black

           

ZAFU - Smoke White | Black

           

ZATQ - Tartufo | Black
BMW Individual celokožené čalúnenie Merino štruktúrované ZB

           

5.478,00

          

4.662,00
v kombinácii s kódom 456



4.961,00

          

v kombinácii s kódom 337 / 7AC

4.662,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

3.421,00

          

v kombinácii s kódom XC5

0,00

          

iba s kódom 456



iba s kódom 4M5 + 4UR + 775

           

ZBCR - Caramel | Black

           

ZBFU - Smoke White | Black

           

ZBTQ - Tartufo | Black
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

775,00

540i xDrive

4AW

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Dizajn interiéru
Prístrojová doska v prevedení Sensatec
v kombinácii s kódom 7S2 / ZFC / ZATQ / ZACR / ZAFU

0,00

           
          

nie s kódom ZBCR / ZBFU / ZBTQ

           

iba s kódom 337 / 7S2

          

Bezpečnostné pásy M

4GQ

310,00

iba s kódom 337 / XC5

           
          

Interiérové lišty Aluminium Rhombicle so zvýraznením Pearl 4K7
Chrome

0,00

iba s kódom 337

           
          

Interiérové lišty Oxide Silver dark matné so zvýraznením
Pearl Chrome

4K8

0,00

          

Interiérové lišty Aluminium pozdĺžne brúsené so
zvýraznením Pearl Chrome

4K9

362,00

          

0,00
v kombinácii s kódom 7AC
v kombinácii s kódom 337 / 7S2
Drevené interiérové lišty Ridge so zvýraznením Pearl
Chrome

4LF



207,00

          

0,00

          

568,00

          

207,00



v kombinácii s kódom 7AC

413,00

          

v kombinácii s kódom 337

207,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

0,00

          

568,00

          

Drevené interiérové lišty tmavý orech so zvýraznením Pearl 4LG
Chrome

207,00



v kombinácii s kódom 7AC

413,00

          

v kombinácii s kódom 337

207,00

          

0,00

          

568,00

          

v kombinácii s kódom 7S2
Drevené interiérové lišty Fineline Cove so zvýraznením
Pearl Chrome

4LH

207,00



v kombinácii s kódom 7AC

413,00

          

v kombinácii s kódom 337

207,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

0,00

          

568,00

          

Drevené interiérové lišty topoľ Grey so zvýraznením Pearl
Chrome

4LQ

207,00
v kombinácii s kódom 7AC

413,00

          

v kombinácii s kódom 337

207,00

          

v kombinácii s kódom 7S2
Interiérové lišty Black high-gloss so zvýraznením Pearl
Chrome
v kombinácii s kódom 7AC / 7S2
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 základná výbava

 príplatková výbava

4LU

0,00

          

155,00

          

0,00

          

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Dizajn interiéru
BMW Individual prístrojová doska potiahnutá kožou

4M5

v kombinácii s kódom 7S2

1.292,00
517,00

v kombinácii s kódom ZBCR / ZBFU / ZBTQ

0,00

nie s kódom 4AW / BYAT / CNAT / ZACR / ZAFU / ZATQ / ZFC
BMW Individual interiérové lišty piano Black

           
          
           
           

4ML

827,00

          

465,00



v kombinácii s kódom 7AC

672,00

          

v kombinácii s kódom 337

465,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

258,00

          

v kombinácii s kódom XC5

0,00

          

iba s kódom 4UR / 337 / 7AC / 7S2
Galvanizované povrchy ovládačov

          

4U0

207,00

iba s kódom (255 / 2XM / 710) + (4NB / 534)



nie s kódom 4U1
Keramické povrchy ovládačov

           

4U1

589,00

iba s kódom 4NB / 534

           


iba s kódom 609
BMW Individual drevená lišta plum Brown high-gloss so
zvýraznením Pearl Chrome

           

           

4WY

1.013,00

          

651,00



v kombinácii s kódom 7AC

858,00

          

v kombinácii s kódom 337

651,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

444,00

          

v kombinácii s kódom XC5

186,00

          

iba s kódom 4UR
BMW Individual strop Anthracite

          

775

v kombinácii s kódom 337 / XC5
Prahové lišty s označením BMW Individual

778

393,00
0,00

          

0,00

          

iba s kódom Z1XX / ZACR / ZAFU / ZATQ / ZBCR / ZBFU / ZBTQ

          

nie s kódom 337
BMW Individual drevená lišta Sen light Brown

           

          

XEW

1.013,00

          

651,00



v kombinácii s kódom 7AC

858,00

          

v kombinácii s kódom 337

651,00

          

v kombinácii s kódom 7S2

444,00

          

v kombinácii s kódom XC5

186,00

          

iba s kódom 4UR
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Hnacia sústava
Adaptívny podvozok

223

v kombinácii s kódom 337 / XC5
Štandardný podvozok

225

1.230,00

          

796,00

          

0,00

          

iba s kódom 337 / XC5

          

M Sport brzdy

2NH

568,00



0,00
v kombinácii s kódom 337 / XC5

 

 

0,00

  


iba s kódom 337 / XC5



 

  

iba s kódom 21N / 21P / 21R / 23W / 23X / 24W / 24X / 28V / 28W / 28Y / 29F / 29G /
2QR / 2QY / 2WS / 2WT





Adaptive Drive

3.669,00



  

3.235,00



  



  

2VA

v kombinácii s kódom 337 / XC5

Poznámka:
Kombinácia Adaptívneho podvozka a aktívnych stabilizátorov.Pomocou aktívnych
stabilizátorov na prednej aj zadnej náprave minimalizuje bočné náklony karosérie aj pri
rýchlej jazde v zákrutách. Dynamické riadenie tlmičov mení charakteristiku práce tlmiča
na každom jednom kolese samostatne, prostredníctvom neustálej zmeny parametrov
kompresie aj zdvihu a ich prispôsobovania jazdnej situácii.
nie s kódom 2VH
Integrálne aktívne riadenie

2VH

1.292,00

           

Adaptívny M podvozok Professional

2VW

3.721,00



Vrátane aktívnych stabilizátorov na oboch nápravách a Integrálneho aktívneho riadenia
nie s kódom 2VH



M Sport podvozok

704

v kombinácii s kódom 337 / XC5

434,00
0,00

           
          

nie s kódom 2VA



  

Pohon a prevodovka
Automatická Steptronic prevodovka

205

0,00

Športová automatická Steptronic prevodovka

2TB

258,00

  

    

0,00

  

   

v kombinácii s kódom 337 / 7AC
Automatická Steptronic prevodovka s radiacimi páčkami na 2TE
volante
v kombinácii s kódom 337 / 7AC
iba s kódom 255 / 710
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 základná výbava

          

155,00



  

0,00



  


 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

465,00

530i xDrive

3AG

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Asistenčné systémy*
Zadná cúvacia kamera
nie s kódom 5DM / 5DN / ZD7 / ZPI
Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

           

508

0,00

nie s kódom 5DN / 5DM
Driving Assistant**
v kombinácii s kódom ZSF

           
           
           

5AS

1.127,00

           

0,00

           

Asistenčný systém vodiča, ktorého komponentmi sú:
- Varovný systém opustenia jazdného pruhu. Sleduje značenie na ceste pri jazde
rýchlosťou nad cca. 70 km/h a pomáha zabrániť neželanému opusteniu jazdného pruhu
prostredníctvom citeľných varovných vibrácií vo volante.
- Varovný systém zmeny jazdného pruhu. Neustále sleduje oblasti po stranách vozidla,
odhaľuje iné vozidlá v "mŕtvych uhloch" pri jazde rýchlosťou nad cca. 20 km/h a pri
naznačenom úmysle vodiča zmeniť jazdný pruh – zapnutím smerovky (vrátane impulznej
funkcie). V prípade potreby aktivuje varovanie vibráciami vo volante a blikajúcim symbolom
na vonkajšom spätnom zrkadle.
- Kolízne varovanie a varovanie pred chodcami s funkciou brzdenia v meste. Pri jazde
rýchlosťou v rozsahu cca. od 5 km/h do 65 km/h (pre osoby), resp. do 85 km/h (pre
vozidlá) aktivuje varovanie a v prípade potreby brzdí. Ak nie je možné zrážke zabrániť,
funkcia brzdenia v meste zníži rýchlosť, a teda zmierni následky kolízie. Kolízne varovanie
tiež upozorňuje na hrozbu zrážky s predchádzajúcim vozidlom vo vyššej rýchlosti, vrátane
prípravy bŕzd do pohotovostného režimu, pre skrátenie brzdnej dráhy. Systém sa ovláda
tlačidlom na ovládacej jednotke asistenčných systémov vodiča.
- Zadný varovný systém pred premávkou zboku. Podporuje vodiča napríklad pri cúvaní z
parkovacieho miesta a upozorní ho na hrozbu kolízie s premávkou, prichádzajúcou zo
strán, na miestach, kde nie je dostatočný výhľad. V kombinácii s kódom 3AG Cúvacia
kamera je Zadný varovný systém pred premávkou zboku rozšírený aj o reálne zobrazenie.
- Zadný predkolízny systém. Odhaľuje hrozbu nárazu zozadu pomocou radarových senzorov
a upozorní vodiča za vami na nebezpečenstvo pomocou varovných smeroviek, blikajúcich
dvojnásobnou rýchlosťou. Ak už nie je možné kolízii zabrániť, aktivujú sa preventívne
ochranné opatrenia (napnutie bezpečnostných pásov, zatvorenie okien atď.).
- Speed Limit Info vrátane indikácie zákazu predbiehania.
Upozornenie: Systémy, ktoré sú súčasťou tejto výbavy, poskytujú asistenciu vodičovi iba
v rámci deﬁnovaných systémových limitov. Vodič je stále plne zodpovedný za adekvátnu
reakciu v konkrétnej situácii v premávke.
iba s kódom 4T8



* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča.
Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.
** Pre aktuálny zoznam dostupností jednotlivých funkcií príplatkovej výbavy 5AS Driving Assistant a 5AT Driving Assistant Plus na území
Slovenskej republiky a v jednotlivých krajinách EÚ prosím kontaktujte svojho BMW predajcu.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Asistenčné systémy*
Driving Assistant Plus

5AT

v kombinácii s kódom ZSF

2.894,00

           

2.017,00

           

Asistenčný systém vodiča na báze kamerovej a radarovej technológie, ktorého
komponentmi sú:
- Driving Assistant (Pozrite si obsah výbavy kódu 5AS Driving Assistant).
- Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go (Pozrite si obsah výbavy kódu
5DF Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go).
- Asistent riadenia a jazdného pruhu. Podporuje vodiča tým, že udržiava vozidlo v strede
jazdného pruhu komfortnými zásahmi do riadenia, pri jazde rýchlosťou do 210 km/h, ako
aj v monotónnych situáciách (Asistent pre jazdu počas zhustenej premávky). Vodič môže
do funkcie kedykoľvek zasiahnuť.
- Asistent zmeny jazdného pruhu. Pomáha vodičovi komfortným automatickým preradením
sa do vedľajšieho pruhu, pri jazde v rozsahu rýchlosti 70 – 180 km/h, na povel dlhšieho
podržania ovládača smerovky.
- Asistent udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou. Pomáha
vodičovi udržať vozidlo v jazdnom pruhu a zabrániť neželanej kolízii s vozidlami vo
vedľajších pruhoch prostredníctvom komfortných zásahov do riadenia, pri jazde v rozsahu
rýchlosti 70 – 210 km/h.
- Predný varovný systém pred premávkou zboku. Podporuje vodiča napríklad pri
výjazde z bočnej ulice alebo parkoviska a upozorní ho na hrozbu kolízie s premávkou,
prichádzajúcou zo strán, na miestach, kde nie je dostatočný výhľad.
- Automatický vyhýbací manéver. Poskytuje pomoc v kritických situáciách, kedy je ešte
možné vyhnúť sa kolízii. Na želanie vodiča sa pri prejazde okolo iných vozidiel aktivuje
zásah do riadenia.
- Varovný systém pre križovatky. Poskytuje upozornenie na vozidlá, prichádzajúce zo strán,
pri rýchlosti jazdy do 85 km/h (vizuálne upozornenie v predstihu a akustické varovanie).
Upozornenie: Systémy, ktoré sú súčasťou tejto výbavy, poskytujú asistenciu vodičovi iba
v rámci deﬁnovaných systémových limitov. Vodič je stále plne zodpovedný za adekvátnu
reakciu v konkrétnej situácii v premávke.
nie s kódom 5DF / 5AS

           

Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go

5DF

1.240,00

           

Asistent parkovania

5DM

506,00

           

0,00

           

v kombinácii s kódom ZD7

Obsahuje:
- Cúvaciu kameru
- Asistenciu pri priečnom parkovaní
- Active PDC (automatická aktivácia PDC senzorov pri priblížení sa k možnej prekážke)
- Samostatný Parkovací asistent
Poznámka: Parkovací asistent využíva lineárne navádzanie na plne automatické zaparkovanie
vozidla pozdĺžne, ale aj priečne. Systém premeriava potenciálne parkovacie miesta pri
jazde okolo nich rýchlosťou do 35 km/h a v maximálnej vzdialenosti do 1,5 metra od radu
zaparkovaných vozidiel. Keď nájde vhodné miesto, vodič iba zapne smerovku a Parkovací
asistent prevezme riadenie, ako aj zaradenie patričného režimu prevodovky, akceleráciu a
brzdenie. Na vodičovi ostáva povinnosť sledovať proces parkovania.
nie s kódom 5DN / ZPI
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 základná výbava

           

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Asistenčné systémy*
Rozšírený asistent parkovania

5DN

v kombinácii s kódom ZPI
v kombinácii s kódom ZD7

1.034,00

           

0,00

           

613,00

           

Obsahuje:
- Funkcie Parking Assistant
- Systém Surround View s funkciami Top View, Panorama View
iba s kódom 4T8



nie s kódom 5DM
Diaľkovo ovládané parkovanie vozidla

           

5DV

517,00

  

      

  

      

Poznámka:
Diaľkovo ovládané parkovanie umožňuje vodičovi pohodlne vystúpiť z vozidla a následne ho
pomocou diaľkového ovládania prednou časťou zaparkovať do tesnej garáže alebo na úzke
miesto a následne s ním aj vycúvať von.
Diaľkovým ovládačom na aktivovanie parkovania z priestoru mimo vozidla je kľúč BMW
Display Key.
iba s kódom 322 + (3DS / ZPI / ZPH) + (5DN / ZPI)

Výhľad a svetlá
Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla

431

0,00

           

Rozšírený balík vonkajších zrkadiel

4T8

403,00

           

524

517,00

v kombinácii s kódom ZLA
Adaptívne svetlomety

0,00

nie s kódom 552
Adaptívne LED svetlomety vrátane ostrekovačov

           

552

v kombinácii s kódom ZSF

1.540,00

           

0,00

           

iba s kódom 5AC
LED hmlové svetlomety

           

5A1

217,00

5AC

165,00

           

0,00

           

6UK

2.067,00

           

v kombinácii s kódom 337 / 7AC / 7S2 / XC5 / ZLA
Asistent diaľkových svetiel

0,00

v kombinácii s kódom 552 / ZSF
BMW Night Vision s rozoznaním osôb a zvierat vrátane
zvýraznenia nebezpečných objektov
iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI


           

          


           

* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča.
Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

540i xDrive

530i xDrive

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

530d

           

525d

           

0,00

520d

879,00

518d

453

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Pohodlie sedadla / sedadiel
Aktívna ventilácia sedadiel vpredu
v kombinácii s kódom ZFC
iba s kódom 456 + (494 / 4HA / ZPH)

           

iba s kódom 4NB / 534



nie s kódom 481

           

Komfortné sedadlá vpredu s elektrickým ovládaním

456

2.367,00

          

455,00



v kombinácii s kódom 337 / 7AC

1.695,00

          

v kombinácii s kódom ZBC

1.121,00

          

226,00



v kombinácii s kódom XC5

0,00

          

v kombinácii s kódom ZFC

0,00

           

iba s kódom LCCY / LCDO / LCEW / LCFF / LCFI / LCFK / LCRI / LCRO / LCSW / LCTJ /
LZFF / LZFI / LZFK / LZNI / ZA / ZB

           

nie s kódom 488

           

Elektrické nastavovanie predných sedadiel s pamäťou pre
sedadlo vodiča

459

v kombinácii s kódom ZBC

1.240,00
0,00

nie s kódom 456

           
          
           

Športové sedadlá vpredu

481

v kombinácii s kódom 337 / 7AC

672,00
0,00

nie s kódom 4T7 / ZFC

           
          
           

Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca

488

279,00

           

0,00

           

494

413,00

           

0,00

           

4HA

827,00

           

488,00

           

0,00

           

v kombinácii s kódom ZBC
Vyhrievanie predných sedadiel
v kombinácii s kódom ZBC
Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
v kombinácii s kódom ZBC
v kombinácii s kódom ZFC / ZPH
iba s kódom LC / LZ / ZA / ZB / Z1XX

           

nie s kódom 494

           

Masážna funkcia pre predné sedadlá

4T7

v kombinácii s kódom ZFC

1.137,00

           

0,00

           

Poznámka:
Zlepšuje fyzický stav aj pocit stimuláciou alebo uvoľnením určitých svalových skupín. V
sedákoch a operadlách je k dispozícii osem masážnych funkcií, ktoré nielen uvoľnia alebo
stimulujú svaly, ale tiež dokážu uvoľniť tlak na medzistavcové platničky.
Obsahuje:
- Program Mobilizácia (masíruje vybrané partie, ako napríklad bedrovú oblasť a hornú časť
chrbta, ale aj celé telo). Cielenými aktívnymi pohybmi tela uvoľňuje napätie v chrbtici
- Program Uvoľnenie (jemne masíruje oblasť chrbta, ramien a bedier)
- Program Vitalizácia (kombináciu pohybov a masáže, pre výrazné uvoľnenie a povzbudenie
hornej časti chrbta alebo celého tela, ktoré je obzvlášť užitočné počas dlhých ciest)
iba s kódom 456 / ZFC
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 základná výbava

           

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

540i xDrive

530i xDrive

530d

           

525d

           

0,00

520d

279,00

518d

248

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Volanty
Vyhrievanie volantu
v kombinácii s kódom ZPH
iba s kódom 255 / 710



iba s kódom 494 / 4HA / ZBC / ZFC / ZPH
Športový kožený volant

           

255

v kombinácii s kódom 337 / 7AC / 7S2 / ZLA
BMW Individual kožený volant jemne štrukturovaný

207,00

2XM

v kombinácii s kódom 7AC / 7S2 / ZLA



724,00
517,00


   

517,00

nie s kódom 248 / 255 / 2TB / 2TE / 710
M kožený volant

          

0,00

     


          

710

413,00
207,00

v kombinácii s kódom 7AC / 7S2 / ZLA


   

207,00

v kombinácii s kódom 337 / XC5

0,00

nie s kódom 2XM


     


          
          

Komfort klímy
Slnečné roletky

417

310,00

           

Stmavené sklá vzadu

420

465,00

           

Automatická 4-zónová klimatizácia

4NB

848,00
434,00

v kombinácii s kódom ZLA

434,00

v kombinácii s kódom ZFC

0,00

Balík Ambient Air

4NM

v kombinácii s kódom ZFC


   


     


          

362,00

           

0,00

           

Poznámka:
Ionizácia a osviežovanie vzduchu v interiéri prostredníctvom "vzduchových parfumovaných
náplní".
2 vône v priehradke spolujazdca.
Obsahuje:
- 2 vône, zoradených do štyroch tematických skupín
- Filtráciu a čistenie vzduchu z exteriéru
- Ionizáciu ovzdušia
iba s kódom 534 / 4NB / ZLA
Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami



534

413,00

536

1.705,00

           

0,00

           

v kombinácii s kódom ZLA
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním
v kombinácii s kódom ZPH
iba s kódom 3DS / ZPI / ZPH

0,00
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie
Alarm s diaľkovým ovládaním

302

0,00

           

Automatické otváranie veka kufra

316

0,00

           

Integrované univerzálne diaľkové ovládanie

319

269,00

           

Komfortný vstup

322

920,00

           

0,00

           

v kombinácii s kódom ZBC
iba s kódom 4UR / 337 / 7AC / 7S2

          

Systém zatvárania dverí Soft-Close

323

v kombinácii s kódom ZFC

662,00

           

0,00

           

Sklopné ťažné zariadenie s elektrickým ovládaním

3AC

1.240,00

           

Strešné okno s elektrickým ovládaním posuvné a výklopné

402

1.757,00

           

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov v
batožinovom priestore

418

393,00

           

Velúrové koberčeky

423

0,00

           

Fajčiarska výbava

441

52,00

           

Delené a sklápacie zadné sedadlá

465

0,00

           

BMW Individual lampy na čítanie vzadu

4M8

413,00

           

4UR

320,00

Ski a snowboard taška

4UY

176,00

Dodatočná zásuvka na 12 V

575

nie s kódom 402

           

Ambientné osvetlenie
v kombinácii s kódom 337 / 7AC / 7S2 / ZBC

0,00
62,00
41,00

           
          
           
  

  


    

Rádio / navigácia
Navigačný systém Business

606

0,00

           

Obsahuje:
- Integrovaný 8,8-palcový displej s rozlíšením 1.280 x 480 pix.
Poznámka: v kombinácii s doplnkovým kódom 650 nie je možné prehrať MP3 súbory z CD
meniča, bezplatná aktualizácia máp po dobu 3 rokov.
Navigačný systém Professional

609

v kombinácii s kódom ZD7 / ZPI

775,00

           

0,00

           

Displej s uhlopriečkou 10,25" a rozlíšením 1.440 x 540 pixelov, dotykový, pevný disk s
kapacitou 20 GB, iDrive ovládač s tlačidlami priamej voľby a s dotykovou funkciou, DVD
prehrávač, bezplatná aktualizácia máp po dobu 3 rokov.
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CD prehrávač

650

0,00

           

DAB tuner

654

403,00

           

 základná výbava

 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

540i xDrive

530i xDrive

530d

           

525d

           

0,00

520d

362,00

518d

3DS

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

Komunikácia a informácie*
BMW Display Key (kľúč)
v kombinácii s kódom 536 / ZPI / ZPH

Poznámka:
Zobrazenie času, spolu so zostávajúcim množstvom paliva a dojazdom, ako aj aktuálny stav
centrálneho zamykania, okien a strešného okna. Umožňuje diaľkové ovládanie vybraných
funkcií pomocou integrovaného dotykového displeja.
iba s kódom 6NW / ZD7 / ZPH
BMW Head-Up displej

           

610

v kombinácii s kódom ZPI

1.230,00

           

0,00

           

Poznámka:
Systém premieta dobre viditeľné a dostatočne veľké symboly vo vysokom rozlíšení na čelné
sklo. Križovatky a odbočky sa zobrazia v realistickej 3D graﬁke.
Jas zobrazenia sa automaticky prispôsobí vonkajším svetelným podmienkam, s odlišným
denným a nočným režimom. Nastaviť sa dá aj výška zobrazenia. Navyše, okrem rýchlosti
jazdy a varovaní od asistenčných systémov si vodič môže sám vybrať, ktoré informácie mu
displej zobrazí.
Teleservices

6AE

0,00

           

Poznámka:
Telematické služby pre automatické / manuálne zasielanie informácii o stave vozidla
monitorovanie úrovne nabitia batérie, Condition Based Service.
Priame prepojenie s predvoleným servisným partnerom alebo s Mobile Service v prípade
potreby.
ConnectedDrive Services

6AK

0,00

           

Real Time Trafﬁc Information

6AM

165,00

           

0,00

           

6AN

258,00

           

0,00

           

Remote Services

6AP

0,00

           

Príprava pre Apple CarPlay

6CP

310,00

           

Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre
smartphone telefóny

6NS

506,00

           

v kombinácii s kódom ZD7
Concierge Service
v kombinácii s kódom ZD7

v kombinácii s kódom ZLA

0,00



Obsahuje:
- 2x USB rozhranie
- Bluetoothaudio streaming
- Možnosť prehrávania videí prostredníctvom USB rozhrania (len v kombinácii s kódom 609)
- Funkcia Ofﬁce (len v kombinácii s kompatibilnými mobilnými zariadeniami)

* Dostupnosť vybraných funkcií je závislá od kompatibility daného Bluetooth zariadenia. Viac informácií na: www.bmw.com/bluetooth.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

610,00

540i xDrive

6NW

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Komunikácia a informácie*
Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania
mobilných telefónov

103,00
v kombinácii s kódom ZLA

103,00

v kombinácii s kódom ZD7 / ZPH

0,00


   

      


           

Obsahuje:
- Bezdrôtový nabíjací port so systémom upozornenia na zabudnutý telefón
- 2 USB porty, každý s nabíjacím prúdom až 2.1 A pre rýchle nabitie mobilných zariadení
- Dodatočný mikrofón s reguláciou hlasitosti sa postará o optimálnu zrozumiteľnosť aj pri
použití hands-free zariadenia zo sedadla spolujazdca
- Bluetooth Ofﬁce s funkciami kalendára, SMS a e-mailov, pre kompatibilné smartfóny
BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla
gestami)

6U8

v kombinácii s kódom ZPI

258,00

           

0,00

           

Poznámka:
BMW ovládanie gestami umožní riadiť vybrané funkcie cieleným pohybom ruky. V
detekčnej oblasti nad stredovou konzolou systém rozozná jednoduché gestá ako napríklad
"odmávnutie" alebo "ukázanie" a na ich povel dokáže aktivovať funkcie typu odmietnutia
alebo prijatia prichádzajúceho telefonického hovoru. Krúživými pohybmi ukazováka dokážete
pre zmenu regulovať hlasitosť.
iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI

           

Multifunkčný prístrojový displej

6WB

v kombinácii s kódom ZPI

403,00

           

0,00

           

Obsahuje:
- Technológiou Black Panel a uhlopriečkou 12,3" palca
- Zobrazenie 3 rozličných módov so špeciﬁckým obsahom, vlastnou farebnou schémou a
graﬁckým štýlom ukazovateľov na prístrojovom paneli: COMFORT, ECO PRO a SPORT
- Zobrazenie navigačných informácií, vrátane tipov od Asistenta predvídania trasy, ako aj
zobrazenie položiek zoznamov zábavy a funkcií telefónu
iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI
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 príplatková výbava

M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

Cena s
DPH (20 %)
v€

520i

Kód

HiFi systémy a zábava
TV funkcia

601

1.189,00

iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI
HiFi systém

           
           

676

506,00

688

1.127,00

           

0,00

           

          

- 12 reproduktorov
- zosilňovač 205 W
Harman Kardon Surround Sound systém
v kombinácii s kódom ZFC
- 16 reproduktorov
- zosilňovač 600 W
iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound systém

           

6F1

v kombinácii s kódom ZFC

4.806,00

           

3.950,00

           

- 16 reproduktorov
- Zosilňovač s výkonom 1.400 W
- 2 diamantové vysokotónové reproduktory vyrobené s použitím čistých syntetických
diamantov
- Technológiu Nautilus™, ktorá potláča nežiaduce zvukové vyžarovanie zo zadnej časti
reproduktora a umožňuje vytvorenie trojrozmerného zvuku
- Strednotónové reproduktory s technológiou Kevlar®
- Centrálne hlbokotónové reproduktory s technológiou Rohacell®
- Kryty reproduktorov z nehrdzavejúcej ocele sú zdobené exkluzívnym Fibonacci dizajnom
výrezu
- Ambientný mód podsvietenia
iba s kódom 609 / ZD7 / ZPI
Balík výbavy zábava Professional na zadných sedadlách

           

6FH

2.377,00

           

Poznámka:
Ponúka vynikajúce rozptýlenie pre zadných pasažierov na dvoch samostatných obrazovkách
s funkciou naklápania. Dodatočný BluRay® prehrávač vzadu umožňuje každému z
pasažierov sledovať odlišný ﬁlm na jednej z dvoch 10.2" obrazoviek. Zároveň môžu sledovať
televízne programy, pripojiť MP3 prehrávače, herné konzoly a ďalšie zariadenia. Zvuk
sa prehráva cez reproduktory alebo slúchadlá, vrátane možnosti použitia bezdrôtových.
Zábavný systém pre zadné sedadlá Professional sa pohodlne ovláda diaľkovým ovládaním.
Pasažierom ponúka prístup dokonca aj k navigačným funkciám. Je tiež vybavený HDMI
konektorom a funkciou USB nabíjania.
iba s kódom 575 + 609 + (LC / LZ / ZA / ZB / Z1XX)

           

* Dostupnosť vybraných funkcií je závislá od kompatibility daného Bluetooth zariadenia. Viac informácií na: www.bmw.com/bluetooth.
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M550d xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

525d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Cena s
DPH (20 %)
v€

530i

Kód

520i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Servisné balíky*
Balík Service Inclusive (5 rokov / 100.000 km)

7NH

1.759,00
1.365,00

  
   

   


Poznámka:
Balík zahrňuje krytie nákladov na údržbu vozidla vrátane materiálu a práce. Platnosť: 5 rokov
alebo 100.000 km, podľa toho čo nastane skôr.
Balík Service Inclusive Plus (5 rokov / 100.000 km)

7NA

3.493,00
3.419,00

  
   

   


Poznámka:
Balík zahrňuje krytie nákladov na údržbu vozidla vrátane materiálu a práce a navyše aj
náklady na výmenu dielov podliehajúcim bežnému opotrebeniu (napr. brzdové obloženie,
stierače atď.). Platnosť: 5 rokov alebo 100.000 km, podľa toho čo nastane skôr.
Balík Repair Inclusive - (3 roky / 200.000 km)

7CG

369,00

           

Poznámka:
Balík zahňuje krytie nákladov na opravu vozidla spôsobené vadou materiálov, konštrukcie
vozidla a jeho montáže a to v rovnakom rozsahu ako základná dvojročná záruka vozidla.
Jeho trvanie je však obmedzené na 3 roky alebo 200.000 km podľa toho čo nastane skôr.
Balík Repair Inclusive - (4 roky/ 200.000 km)

7CH

812,00

           

Poznámka:
Balík zahňuje krytie nákladov na opravu vozidla spôsobené vadou materiálov, konštrukcie
vozidla a jeho montáže a to v rovnakom rozsahu ako základná dvojročná záruka vozidla.
Jeho trvanie je však obmedzené na 4 roky alebo 200.000 km podľa toho čo nastane skôr.
Balík Repair Inclusive - (5 rokov / 200.000 km)

7CK

1.599,00

           

Poznámka:
Balík zahňuje krytie nákladov na opravu vozidla spôsobené vadou materiálov, konštrukcie
vozidla a jeho montáže a to v rovnakom rozsahu ako základná dvojročná záruka vozidla.
Jeho trvanie je však obmedzené na 5 rokov alebo 200.000 km podľa toho čo nastane skôr.

Ostatné
Jazyková verzia, slovenská

8A5

0,00

           

Užívateľská príručka v slovenskom jazyku

8AK

0,00

           

* Cena balíkov je platná len pri objednaní vozidla. V prípade objednania balíka neskor, kontaktujte autorizovaného predajcu BMW pre
ďalšie informácie o Servise Inclusive a dodatočných balíkoch.
32 |

 základná výbava

 príplatková výbava

POZNÁMKY.
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POZNÁMKY.
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VYPLATÍ SA BYŤ FLEXIBILNÝ. BMW FINANCIAL SERVICES.

Viete presne čo chcete a my Vám dokážeme pomôcť získať to pomocou ﬁnančných produktov od BMW Financial Services.
BMW Financial Services Vám ponúkajú ﬁnančné produkty, ktoré optimalizujú obstarávacie náklady na Vaše nové vozidlo BMW.
Vy sa rozhodnete o výške mesačných splátok, dobe ﬁnancovania a výške akontácie, resp. úveru, my pre Vás pripravíme riešenia,
ktoré budú maximálne prispôsobené Vašim požiadavkám.
Naši ﬁnanční poradcovia Vám ponúknu tú najlepšiu možnosť podľa Vašich predstáv – a Vy si tak môžete v pokoji vychutnávať
radosť z jazdy s Vašim novým vozidlom BMW, pričom Vás určite milo prekvapí minimálna administratívna náročnosť a rýchly
schvaľovací proces Vašej žiadosti o ﬁnancovanie vozidiel BMW.

BMW Finančný leasing
Výhodami ﬁnančného leasingu sú predovšetkým zrýchlený
účtovný odpis (3 roky), postupný odpočet DPH, ﬁnancovanie
na 36 – 60 mesiacov a akontácia od 20 %, pričom vlastníkom
vozidla je leasingová spoločnosť.
S týmto produktom si vychutnávate pohodlie rýchlej, komplexnej
služby a za volantom môžete zabudnúť na problémy. Naši
kvaliﬁkovaní pracovníci vybavia kompletnú registráciu vozidla a
kroky súvisiace s poistením.
Získate výhody našich konkurenčných sadzieb a ﬂexibilných
vstupných splátok, vďaka ktorým možno vytvoriť leasingový
plán dokonale vyhovujúci vášmu rozpočtu.
Na konci leasingu sa stanete majiteľom vozidla BMW. Tak môžete
automobil použiť ako vstupnú splátku na vaše ďalšie BMW
a vychutnávať si jazdu na novom modeli každé tri až štyri roky.
BMW Úver
Ak hľadáte novú úroveň výkonu v rámci ﬁnancovania vášho
automobilu BMW, najlepším riešením ﬁnancovania je pre
vás BMW Credit.
BMW Financial Services ponúka klasické riešenia ﬁnancovania
s ﬂexibilnými možnosťami v rámci platobných podmienok a trvania
zmluvy, takže zmluvu o ﬁnancovaní môžete prispôsobiť svojmu
individuálnemu rozpočtu.
Nenastúpili by ste do auta, ktorému nedôverujete. To isté platí
pre ﬁnančné produkty. Ak si vyberiete tento produkt, okamžite
sa stanete majiteľom vášho nového BMW, s možnosťou jednorazového odpočtu DPH pri nákupe vozidla.
Základné informácie o službe BMW Credit:
1. Vyberiete si trvanie od 12 do 60 mesiacov.
2. Zvolíte si vstupnú splátku od 30 % do 60 %,
ktorá najlepšie vyhovuje vašej situácii.

BMW Operatívny leasing
Vy jazdíte a my sa staráme.
Nižšie mesačné sadzby v porovnaní so štandardným ﬁnančným
leasingom alebo úverom vám umožnia dosiahnuť viac pôžitku
z jazdy za menej peňazí, s 0 % akontáciou a dobou splácania už
od 12 mesiacov.
Pre ﬁremných zákazníkov:
- auto sa neobjaví v súvahe, a tak nebude mať vplyv na ﬁnančné
koeﬁcienty a vďaka nemenným sadzbám počas celého trvania
zmluvy možno jednoducho plánovať rozpočet.
Po prvé, zaplatíte len hodnotu vozidla, ktoré skutočne využívate
počas doby leasingu.
Po druhé, postaráme sa o všetky záležitosti súvisiace s registráciou a poistením, takže ušetríte čas a sily.
Po tretie, nemusíte si robiť starosti s predajom svojho automobilu
na konci platnosti zmluvy.
BMW Poistenie
Povinné zmluvné poistenie:
- poistné krytie majetku a ﬁnančných nárokov za poškodenie
zdravia spôsobené tretím osobám,
- povinnosť uzatvoriť zo zákona.
Havarijné poistenie:
- poistné krytie automobilu pri havárii, krádeži alebo živelných
pohromách,
- povinnosť uzatvoriť je podmienkou zmluvy o ﬁnancovaní.
EuroGAP:
- poistné krytie ﬁnančnej straty pre prípad krádeže alebo
totálnej škody,
- doplnok havarijného poistenia,
- doplatí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla a všeobecnou
hodnotou pri poistnej udalosti.
Poistenie schopnosti splácať:
- poistné krytie pri strate zamestnania, pracovnej neschopnosti
alebo invalidite.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o produktoch BMW Financial Services kontaktujte prosím Vášho najbližšieho
autorizovaného predajcu BMW a vyžiadajte si individuálnu ponuku.
Viac o podmienkach ﬁnancovania, ktoré ponúkajú BMW Financial Services môžete získať aj na adrese www.bmw.sk.
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Kontakt na Vášho autorizovaného partnera BMW:

Zobrazené modely obsahujú výbavu pre Nemecko a čiastočne aj príplatkovú výbavu a príslušenstvo, ktoré nepatria do sériovej výbavy. V iných krajinách sú na základe legislatívy možné určité odchýlky od tu opísaných modelových variantov
a výbav. Informujte sa prosím o presnom rozsahu a ponuke výbavy a príslušenstva u Vášho autorizovaného partnera BMW. Výrobca má právo zmeniť konštrukciu a výbavy vozidiel uvedených v tomto cenníku. Prípadné omyly uvedené v texte,
konštrukcii a výbavách nie sú vylúčené.
© BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava. IČO: 36 367 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vložka č. 1380/B. Dotlač a kopírovanie, aj
čiastočné len s výslovným súhlasom BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika. Tento prospekt bol vytlačený na papieri spracovanom 100% bezchlórovou technológiou. Vytlačené v EÚ 03/2019.
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