Radosť z jazdy

BMW i8 COUPÉ.
BORN ELECTRIC.
CENNÍK MAREC 2019.
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 základná výbava

 príplatková výbava

CENNÍK VOZIDIEL BMW I8 COUPÉ.

Model

BMW i8 Coupé

Prevodovka

Bezstupňová

Motor

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba*

Emisia CO2

cm3

kW (k)

l/100 km

g/km

2,1 / 2,2

48 / 49

BMW TwinPower 275 (374)
Turbo zážihový
motor /
elektromotor
+ 3 / 1.499

Cena
vrátane DPH
v€

143.250,00

Cenník platí od 01.03.2019
uvedené ceny neobsahujú náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla vo výške 360,00 € s DPH.
* Spotreba sa stanovuje na základe jazdného cyklu ECE. Doplnkovo ku spotrebe paliva sa merajú emisie CO2. Doplnková výbava môže
ovplyvniť ich hodnoty.
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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ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Balík Service Inclusive
Balík Service Inclusive - 5 rokov / 60.000 km, zahŕňa servisné práce a údržbu



Battery Certiﬁcate - Certiﬁkát vysokonapäťového akumulátora



Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách



Výstražný trojuholník



Deaktivácia airbagu spolujazdca



BMW Emergency Call (núdzové volanie)



Bočné a hlavové airbagy



Airbagy pre vodiča a spolujazdca



Protiblokovací systém bŕzd (ABS)



Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control - DSC)



ISOFIX uchytenie detskej sedačky



Bezpečnostné 3-bodové pásy pre všetky sedadlá



Lak a vonkajší dizajn
Dvojfarbená kapota (čierna vysokolesklá / farba vozidla)
Poznámka: V-belt



Lakované brzdové strmene



Strecha CRP (karbón)



Čierne vysokolesklé prvky exteriérového dizajnu



Spätné zrkadlá



Balíky výbavy
BMW i Pure Impulse Experience



Kolesá*
20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 444, BMW EfﬁcientDynamics, so zmiešanými pneumatikami



Bezpečnostné skrutky kolies



Sada na opravu defektu pneumatík



Čalúnenie a dizajn interiéru
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BMW i interiérový dizajn Carpo



Perforované celokožené čalúnenie Spheric



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

i8

Technológie
Kotúčové odvetrávané brzdy



Dynamic Damper Control



Parkovacia brzda, elektromechanická



Elektrický posiľňovač riadenia



Automatická funkcia Start / Stop



Batéria (12 V, 50 Ah)



BMW TwinPower Turbo 3-valcový zážihový motor
(1.499 cm3, 170 kW / 5.800 otáčok, 320 Nm / 3.700 otáčok)



Nabíjací kábel



Elektrický motor



Plnenie emisných limitov podľa normy EU6



Vysokonapäťová batéria



Filter pevných častíc pre benzínové motory



Steptronic prevodovka



Poznámka:
- Predná náprava / elektrický motor: 2-stupňová prevodovka
- Zadná náprava / zážihový motor: 6-stupňová automatická prevodovka

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)



Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia



Driving Assistant



Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla (vodičova strana)



Dažďový senzor



Balík osvetlenia



3-tie brzdové svetlo využívajúce LED technológiu



Full LED svetlomety



LED zadné svetlomety



LED podsvietenie EČV



Elektrické nastavovanie predných sedadiel



Lakťová opierka



Vyhrievanie predných sedadiel



4 miesta na sedenie



Štandardné sedadlá, vpredu



Vybavenie interiéru
Multifunkčné ovládanie na volante



Športový kožený volant



Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant



Automatická 2-zónová klimatizácia



Automatická vzduchová recirkulácia (AUC)



Elektrické kúrenie



Tónované sklá s tepelnou ochranou
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Alarm s diaľkovým ovládaním



Komfortný vstup



BMW Display Key (kľúč)



Velúrové koberčeky



Druhý kľúč na diaľkové ovládanie



Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním integrovaným v kľúči



Centrálna konzola v prevedení koža Nappa



Kryt pre nabíjací port



Držiak nápoja (centrálna konzola)



Elektrické ovládanie okien



Spätné zrkadlá



Odkladací priestor pre rukavice



iDrive ovládač



Interiérové osvetlenie



Vnútorné zrkadlá



Upevňovacie oká v batožinovom priestore



Integrovaný úložný priestor v rámci podlahy batožinového priestoru



Osvetlenie batožinového priestoru



Zástrčka 12 V v stredovej konzole



Start / Stop tlačidlo



Slnečné clony



Otvorenie veka batožinového priestoru tlačidlom v interiéri



Zábava a komunikácia
Navigačný systém Professional



Stereo systém reproduktorov



BMW Head-Up displej



Teleservices



ConnectedDrive Services



Remote Services



Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone telefóny



Balík ConnectedDrive



Výbava:
- 6AM Real Time Trafﬁc Information
- 6AN Concierge Service
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8,8-palcový displej umiestnený v prístrojovej konzole (rozlíšenie 1.280 x 480 pixelov)



Hands-free rozhranie



Prístrojový panel - 8,8-palcový display s rozlíšením 1.280 x 480 pixelov



Palubný počítač



Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

2VB

0,00



Výstražný trojuholník

428

0,00



Akustická ochrana pre chodcov

4U9

101,00



Poznámka: Umelo vygenerovaný zvuk počas jazdy do 30 km/h pre lepšie "spoznanie" vozidla pre chodcov. Systém je zapnutý vždy
po naštartovaní.
Bezpečnostný pás v prevedení BMW i Blue

4FG

v kombinácii s kódom 7Y9

403,00



0,00



nie s kódom 7Y6



Deaktivácia airbagu spolujazdca

5DA

0,00



BMW Emergency Call (núdzové volanie)

6AC

0,00



Poznámka:
Manuálne / automatické tiesňové volanie.
Služba funguje nezávisle od zákazníckého mobilného telefónu.

Lak
Metalíza

met



B96 - Crystal White Pearl Effect so zvýraznením Frozen Grey

1.765,00



B97 - Crystal White Pearl Effect so zvýraznením BMW i Blue

1.765,00



807,00



0,00



C1U - E-Copper so zvýraznením Frozen Grey
C22 - Sophisto Grey Brilliant Effect so zvýraznením Frozen Grey
C23 - Sophisto Grey Brilliant Effect so zvýraznením BMW i Blue
490 - BMW Individual špeciálny lak Donington Grey so zvýraznením Frozen Grey

0,00



1.765,00



353,00



0,00



Dizajn exteriéru
Lakované brzdové strmene, čierne, vysokolesklé s modrým akcentom, označenie BMW i

2BQ

v kombinácii s kódom ZXY

Balíky výbavy
Aerodynamický balík

7AR

706,00



Balík BMW i Pure Impulse

ZXV

2.568,00



Výbava:
- 2W8 20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny W-spoke 470, so zmiešanými pneumatikami (alternatívne: 27K / 2ES / 2HP)
- 493 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov
- 5A4 LED svetlomety s rozšírenými funkciami (alternatívne: 5AZ)
- 674 Harman Kardon Surround Sound systém
Balík BMW i Pure Impulse Plus

ZXY

4.800,00



Výbava:
- 2BQ Lakované brzdové strmene, čierne, vysokolesklé s modrým akcentom, označenie BMW i
- 4CQ Interiérové lišty DryCarbon
- 7Y9 BMW i interiérový dizajn Halo (alternatívne: 7Y6)
iba s kódom ZXV
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Kolesá / pneumatiky
20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Radial-spoke 516 Bicolour so zmiešanými
pneumatikami

27K

1.815,00



529,00



2ES

1.513,00



0,00



20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 444 BMW EfﬁcientDynamics so zmiešanými
pneumatikami

2G4

0,00



20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny W-spoke 470 so zmiešanými pneumatikami

2W8

1.513,00



0,00



1.815,00



529,00



v kombinácii s kódom ZXV
20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Radial-spoke 516 Jet Black so zmiešanými
pneumatikami
v kombinácii s kódom ZXV

v kombinácii s kódom ZXV
20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 625 so zmiešanými pneumatikami

2HP

v kombinácii s kódom ZXV
Bezpečnostné skrutky kolies

2PA

0,00



Sada na opravu defektu pneumatík

2VC

0,00



NG

0,00



Čalúnenie
Perforované celokožené čalúnenie Spheric
NGEK - Ivory White | Black / Ivory White



NGHA - Amido | Black / Amido



Prírodná koža Exclusive s látkovým akcentom

NK

0,00



NKED - E-Copper | E-Copper / Amido



iba s kódom 7Y6



NKFD - Dalbergia Brown | Dalbergia Brown / Carum Spice Grey



iba s kódom 7Y9



Dizajn interiéru
Interiérové lišty DryCarbon

4CQ

v kombinácii s kódom ZXY

1.966,00



0,00



Keramický povrch ovládačov

4U1

575,00



BMW i interiérový dizajn Accaro

7Y6

3.328,00



504,00



v kombinácii s kódom ZXY
Čalúnenie:
- NKED Prírodná koža Exclusive s látkovým zvýraznením E-copper | E-Copper / Amido

Obsahuje navyše:
- 4AA Čalúnenie stropu vo farbe Anthracite
- Kožený volantl: Black s kontrastným prstencom BMW i Satin Silver
- Prístrojová doska: Black, prírodná koža Exclusive a koža Walknappa Amido, interérový povrch Amido metallic
- Sedadlá: Prírodná koža Exclusive (Bicolour) Amido / E-Copper s látkovým zvýraznením Anthracite E-Copper (Info: prírodná Koža
Exclusive - farebné prevedenie dosiahnuté technológiou použitia farby z olivových listov)
- Dvere a bočná lišta: Prírodná koža Exclusive Amido
- Výplň dverí: Koža Walknappa Amido
- Farba interiéru: E-Copper / Amido
- Prahové lišty: i8 označenie, povrch Amido metallic
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Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

Kód

Dizajn interiéru
BMW i interiérový dizajn Carpo

CARP

0,00



Čalúnenie: NGEK Perforované celokožené čalúnenie Spheric Ivory White | Black / Ivory White (alternatívne: NGHA)
Obsahuje nayvše:
- Strop: Carum Spice Grey
- Kožený volant, čierny s kontrastným prstencom Satin Silver
- Prístrojová doska prírodná Koža Exclusive, čierna a Koža Walknappa Ivory White (NGEK) alebo Koža Walknappa Amido (NGHA)
- Interiérový povrch Amido metallic
- Sedadlá: Perforované celokožené čalúnenie Spheric Ivory White (NGEK), svetlé prírpdné alebo perforované celokožené čalúnenie
Spheric, Amido (NGHA)
- Dvere a bočná lišta prírodná Koža Exclusive, čierna (info: prírodná Koža Exclusive = farebné prevedenie dosiahnuté technológiou
použitia farby z olivových listov)
- Výplne dverí Koža Walknappa Ivory White (NGEK) / Amido (NGHA)
- Farba interiéru: Black / Ivory White (NGEK) alebo Black / Amido (NGHA)
BMW i interiérový dizajn Halo

7Y9

v kombinácii s kódom ZXY

2.824,00



0,00



Čalúnenie:
- NKFD prírodná Koža Exclusive s látkovým akcentom Dalbergia Brown | Dalbergia Brown/Carum Spice Grey
Obsahuje navyše:
- 4AA Čalúnenie stropu vo farbe Anthracite
- 4FG Bezpečnostné pásy v prevedení BMW i blue
- Kožený volant Dalbergia Brown s kontrastným prstencom BMW i Blue
- Prístrojová doska prírodná Koža Exclusive Dalbergia Brown a Koža Walknappa Carum Spice Grey
- Interiérový povrch Amido metallic
- Sedadlá: prírodná koža Exclusive s látkovým akcentom Anthracite (info: prírodná Koža Exclusive - farebné prevedenie dosiahnuté
technológiou použitia farby z olivových listov)
- Dvere a bočná lišta prírodná Koža Exclusive Dalbergia Brown
- Výplne dverí Koža Walknappa Carum Spice Grey
- Farba interiéru: Dalbergia Brown / Carum Spice Grey
- Nástupné prahové lišty s označením i8, povrch Amido metallic
Kryt motora v koženom prevedení

3CM

1.311,00



Strop Anthracite

4AA

383,00



0,00



v kombinácii s kódom 7Y6 / 7Y9

Asistenčné systémy*
Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

508

0,00



Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia

544

0,00



Driving Assistant

5AS

0,00



Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant podporuje vodiča v rozličných dopravných situáciách a pomáha mu vyhnúť sa kolíziám
alebo aspoň zmierniť ich následky. Obsahuje Kolízne varovanie a Varovanie pred chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste,
Asistenta diaľkových svetiel, Speed Limit Info, Cúvaciu kameru a Surround View. Varovný systém opustenia jazdného pruhu sleduje
značenie na vozovke a upozorní vodiča na neželané vybočenie, prostredníctvom vibrácií vo volante, pri rýchlosti jazdy nad cca. 70
km/h. Kolízne varovanie a Varovanie pred chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste reaguje na vozidlá a na osoby, upozorní
vodiča na riziko zrážky, pripraví brzdy do pohotovostného režimu pre rýchlejšiu reakciu a ak je to potrebné, začne automaticky
brzdiť.
Všetky dostupné systémy obsiahnuté v tomto balíku poskytujú iba asistenciu v stanovených systémových limitoch. Vodič
zodpovedá za vedenie vozidla.

* 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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Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Výhľad a svetlá
Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla

430

0,00



Dažďový senzor

521

0,00



Balík osvetlenia

563

0,00



Poznámka:
Využitie LED technológie pre selektívne osvetlenie exteriérových a interiérových častí vozidla s možnosťou konﬁgurácie farby:
White, Blue a Orange
LED svetlomety s rozšírenými funkciami

5A4

v kombinácii s kódom ZXV

303,00



0,00



LED technológia použitá pre: stretávacie svetlo, diaľkové svetlo, prisvecovanie zákrut, denné svetlo. Automatické nastavenie sklonu
svetlometov.
BMW Laserlight (BMW laserové svetlomety)

5AZ

v kombinácii s kódom ZXV

6.353,00



6.096,00



V laserovom režime diaľkových svetiel predĺži BMW Laserlight ich dosahv porovnaní s konvenčnými diaľkovými svetlami (až 500
m). Využitím tejto technológie predných svetlometov BMW výrazne zvýšilo bezpečnosť zlepšením viditeľnosti pri jazde po tme.
Extrémne jasné a silné svetlo technológie BMW Laserlight svojou intenzitou výrazne prekoná konvenčné svetelné zdroje. Predné
svetlomety s technológiou BMW Laserlight spoznáte podľa modrého zdobenia a nápisu "BMW Laserlight". Výbava obsahuje LED
diaľkové svetlá s laserovým modulom, LED tlmené svetlá, LED parkovacie svetlá, LED denné svetlá a LED smerovky.
nie s kódom 5A4



Pohodlie sedadla / sedadie
Elektrické nastavovanie predných sedadiel

458

0,00



Lakťová opierka

473

0,00



Vyhrievanie predných sedadiel

494

0,00



249

0,00



534

0,00



Alarm s diaľkovým ovládaním

302

0,00



Integrované univerzálne diaľkové ovládanie

319

262,00



Komfortný vstup

322

0,00



BMW Display Key (kľúč)

3DS

0,00



Velúrové koberčeky

423

0,00



Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

493

292,00



0,00



Volanty
Multifunkčné ovládanie na volante

Komfort klímy
Automatická 2-zónová klimatizácia

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie

v kombinácii s kódom ZXV

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov ponúka množstvo rozličných možností na bezpečné uloženie predmetov vo
vozidle. Odnímateľný držiak nápojov v odkladacom priestore stredovej konzoly vpredu s vložkami na dne umožní odložiť dva nápoje.
Pasažieri môžu uložiť svoje veci aj do sieťok na zadnej strane predných operadiel a v priestore pre nohy predného spolujazdca.
Dodatočná 12 V zásuvka na dolnej časti palubnej dosky na strane spolujazdca umožní pripojenie externých zariadení, napríklad
audio prehrávačov.
Druhý kľúč na diaľkové ovládanie
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0,00



Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

Kód

Rádio / navigácia
Navigačný systém Professional

609

0,00



Navigačný systém Professional na báze pevného disku je všestranný, jednoduchý a komfortný na obsluhu, s množstvom
využiteľných funkcií. Obsahuje 8,8-palcový dotykový displej s deleným zobrazením, USB port a 20 GB voľnej pamäťovej kapacity
pre vašu osobnú hudobnú kolekciu. Navigácia, informačný a zábavný systém sa ovládajú intuitívne pomocou dotykového displeja,
hlasom, ovládačom iDrive Touch Controller, tlačidlami priamej voľby menu, alebo ôsmimi voľne programovateľnými funkčnými
predvoľbami. Služba plánovania trasy sa dá individualizovať pomocou predvolených kritérií a na želanie obsahuje aj aktuálne
informácie o premávke. Navigačné navádzanie kombinuje mapu a šípky, 3D zobrazenie a pozadie zo satelitných záberov podstatne
zjednodušujú orientáciu. V režime ECO PRO asistent predvídania trasy pomocou prístupu k navigačným dátam zaručí efektívny
jazdný štýl a proaktívnu stratégiu jazdy v automatickom režime. Automatická aktualizácia máp je bezplatná na tri roky.

Komunikácia a informácie*
BMW Head-Up displej

610

0,00



Plnofarebný BMW Head-Up displej premieta všetky pre jazdu relevantné informácie priamo do zorného poľa vodiča a umožní mu
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. Navyše, okrem rýchlosti jazdy a
varovaní od asistenčných systémov si vodič môže sám vybrať, ktoré informácie mu displej zobrazí.
Teleservices

6AE

0,00



Telematické služby pre automatické/manuáne 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



Doplnková výbava ConnectedDrive Services tvorí základ pre využitie inteligentných funkcií BMW ConnectedDrive, so širokou
ponukou informačných, zábavných a servisných služieb vo vozidle, počas jazdy. Ponuka obsahuje aj aktuálne, na danú lokalitu
viazané informačné služby, napríklad správy, počasie, ako aj online vyhľadávanie cez Google™ a praktické kancelárske funkcie.
K službám ako sú napríklad informácie o parkovaní, či cestovný a hotelový sprievodca, máte prístup priamo z vozidla aj bez
smartfónu, cez menu ConnectedDrive. Výbava ConnectedDrive Services vám takýmto spôsobom pomôže premeniť každú cestu
vo vašom BMW na skutočný zážitok.
Real Time Trafﬁc Information

6AM

0,00



6AN

0,00



6AP

0,00



6CP

303,00



6NS

0,00



Poznámka: platnosť 3 roky
Concierge Service
Poznámka: platnosť 3 roky
Remote Services
Poznámka: platnosť 3 roky
Príprava pre Apple CarPlay
Poznámka: platnosť 3 roky
Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone telefóny

Komfortné telefonovanie s rozšírenou konektivitou pre smartfóny umožňuje pripojenie dvoch kompatibilných mobilných telefónov a
audio prehrávača súčasne k vozidlu cez rozhranie Bluetooth. Súčasťou balíka je aj Bluetooth Ofﬁce s funkciami kalendára, SMS a
e-mailov, pre kompatibilné smartfóny. Kvalitu mobilného signálu je možné zlepšiť pripojením k externej anténe. Za týmto účelom je
k dispozícii snap-in adaptér s funkciou nabíjania (kompatibilný s množstvom mobilných telefónov), ktorý zároveň umožní komfortné
ovládanie jednou rukou. Výbava obsahuje aj dodatočný druhý mikrofón na strane predného spolujazdca, čo zvyšuje kvalitu zvuku
pri využívaní hands-free systému. Druhý mikrofón zároveň efektívne eliminuje rušivé zvuky z prednej aj zadnej časti kabíny pre
posádku. Zároveň je možné pripojiť aj tretie zariadenie - na prehrávanie hudby - s prístupom cez ovládacie prvky vozidla a zvukom
prehrávaným cez jeho audio systém.
Balík ConnectedDrive

7S9

0,00



Výbava:
- 6AM Real Time Trafﬁc Information
- 6AN Concierge Service

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

Cena s
DPH (20 %)
v€

i8

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

DAB tuner

654

464,00



Harman Kardon Surround Sound systém

674

908,00



0,00



Komunikácia a informácie*

v kombinácii s kódom ZXV

Klasika, pop, rock aj soul: Harman Kardon Surround Sound systém vám poskytne to najlepšie zo všetkých hudobných žánrov.
HiFi systém reproduktorov Harman Kardon disponuje externým zosilňovačom v batožinovom priestore s výkonom 280 W. Jeho
soﬁstikovaná akustika naplní interiér pozoruhodným zvukom a je vybavený ekvalizáciou, prispôsobenou vozidlu. Pozostáva z celkovo
11 reproduktorov: Na palubnej doske sa nachádza strednotónový a vysokotónový reproduktor, na paneloch dverí a C-stĺpikoch sú
umiestnené po dva strednotónové a vysokotónové reproduktory. Hlbokotónový reproduktor sa nachádza v zadnom sedadle. Kryty
všetkých reproduktorov sú kovové. Hliníkový nápis harman / kardon na vysokotónových reproduktoroch v paneloch dverí dodá
interiéru ušľachtilý vzhľad a vizuálne podporí excelentnú kvalitu zvuku.

Servisné balíky**
Balík Service Inclusive - (5 rokov / 60.000 km)

7NW

0,00



Bez Service Inclusive
Balík Repair Inclusive - (3 roky / 200.000 km)

ZS5

-319,00



7CG

1.140,00



Balík Repair Inclusive - (4 roky / 200.000 km)

7CH

2.508,00



Balík Repair Inclusive - (5 rokov / 200.000 km)

7CK

4.932,00



Užívateľská príručka v slovenskom jazyku

8AK

0,00



Jazyková verzia, slovenská

8A5

0,00



Ostatné

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

 príplatková výbava

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 BMW i Agenta:

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 BMW i Agenta.
Výrobca má právo zmeniť konštrukciu a výbavy vozidiel uvedených v tomto cenníku. Prípadné omyly uvedené v texte,
konštrukcii a výbavách nie sú vylúčené.
©BMWVertriebs 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 BMWVertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika. Tento prospekt bol vytlačený na
papieri spracovanom 100% bezchlórovou technológiou. Vytlačené v EÚ 03/2019.
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