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 základná výbava

 príplatková výbava

CENNÍK VOZIDIEL BMW i3 / BMW i3s.

Model

Prevodovka

Motor

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba

Emisia CO2

cm3

kW (k)

kWh/100km

g/km

Cena
vrátane DPH
v€

i3 120 Ah

Bezstupňová

Elektromotor

125 (170)

15,3 / 16,3

0

38.950,00

i3s 120 Ah

Bezstupňová

Elektromotor

135 (184)

16,2 / 16,5

0

42.600,00

Cenník platí od 01.03.2019
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.

|3

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Balík Service Inclusive
Battery certiﬁcate - Certiﬁkát vysokonapäťového akumulátora
Certiﬁkát / Záručný list pre vysokonapäťovú batériu BMW i, platí pre prvých 100.000 najazdených kilometrov alebo osem rokov
odo dňa, keď došlo k prvému odovzdaniu nového vozidla BMW i alebo odo dňa prvého prihlásenia nového vozidla BMW i do
evidencie, podľa toho čo nastane skôr. Pre viac informácií prosím kontaktujte BMW i agenta.

 

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

 

Výstražný trojuholník

 

Deaktivácia airbagu spolujazdca

 

BMW Emergency Call (núdzové volanie)

 

Protiblokovací systém bŕzd (ABS)

 

Bezpečnostné 3-bodové pásy pre všetky sedadlá

 

Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control - DSC)

 

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

 

Ochrana pred bočným nárazom

 

Airbagy pre vodiča a spolujazdca

 

Lak a vonkajší dizajn
Uni lak

 

Predná kapota (čierny vysokolesklý plast)

 

Strecha CRP (karbón)

 

Modelové označenie

 

Zadný spojler v čiernom vysokolesklom prevedení

 

Kolesá*
20-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 431, so zmiešanými pneumatikami



19-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Star-spoke 427, BMW EfﬁcientDynamics



Sada na opravu defektu pneumatík

 

Čalúnenie a dizajn interiéru
Látka kombinácia Neutronic

 

BMW i interiérový dizajn Atelier

 

Interiérový povrch Andesite Silver, matný

 

Technológie
AC nabíjanie Professional
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* O možnosti objednania zimných pneumatík pre vozidlo sa informujte u Vášho predajcu BMW.

 

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Technológie
Rýchlonabíjanie jednosmerným prúdom DC

 

Elektrický motor

 

Elektrický posiľňovač riadenia

 

Vysokonapäťová batéria, kapacita 120 Ah

 

Indikátor opotrebenia brzdových doštičiek

 

Parkovacia brzda, elektromechanická

 

Parkovacie senzory vzadu (PDC)

 

Nabíjací kábel

 

BMW i typické zadné svetlomety typu "U-shape"

 

LED svetlomety

 

Driving-dynamic control

 

Vybavenie interiéru
4 miesta na sedenie

 

Integrovaná lakťová opierka v paneli dverí

 

Štandardné sedadlá, vpredu

 

Zadné miesta na sedenie (počet 2), sklápateľnosť 50:50

 

Mechanické nastavenie volantu

 

Štandardný volant

 

Manuálna klimatizácia

 

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Odkladacie priestory

 

Výstražný trojuholník integrovaný vo veku batožinového priestoru

 

Odkladacia schránka na rukavice

 

Vyhrievanie zadného okna

 

Interiérové osvetlenie

 

Zásuvka 12 V v stredovej konzole

 

Sada náradia

 

Elektronický imobilizér vozidla

 

iDrive ovládač

 

Diaľkový ovládač s centrálnym uzamykaním

 

Sklopný kryt batožinového priestoru

 

Slnečné clony

 

Spätné zrkadlá

 

Kryt pre nabíjací modul

 

Zábava a komunikácia
Rádio BMW Professional

 

Teleservices

 

ConnectedDrive Services

 

Remote Services

 

Hands-free rozhranie

 

Prístrojový panel vrátane integrovaného 5,7-palcového TFT displeja
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Cena s
DPH (20 %)
v€

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

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.
Deaktivácia airbagu spolujazdca

5DA

0,00

 

BMW Emergency Call (núdzové volanie)

6AC

0,00

 

met

666,00

 

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

Lak
Metalíza
C1W - Imperial Blue so zvýraznením Frozen Grey

 

C2V - Mineral Grey so zvýraznením BMW i Blue

 

C32 - Melbourne Red so zvýraznením Frozen Grey

 

C3P - Jucaro Beige so zvýraznením Frozen Grey
Uni lak

 

uni

0,00

B85 - Capparis White so zvýraznením BMW i Blue

 
 

C2W - Fluid Black so zvýraznením BMW i Blue

666,00

 

Balíky výbavy
Športový balík

330

1.412,00



Obsahuje:
Kolesá / pneumatiky:
-26K 20-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 431 Jet Black so zmiešanými pneumatikami (alternatívne: 26N)
Navyše obsahuje:
- rozšírený rozchod kolies
- športový podvozok znížený o 10mm
- lemy blatníkov v čiernom vysokolesklom prevedení
nie s kódom 5DU / 5DP



Balík Asistent parkovania

5DU

998,00

7RS

2.007,00

 

0,00

 



Obsahuje:
- 3AG Zadná cúvacia kamera
- 508 Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)
- 5DP Parkovací asistent
nie s kódom 330



Balík Comfort
v kombinácii s kódom 7GA
Obsahuje:
- 249 Multifunkčné ovládanie na volante
- 430 Automatické stmavovanie vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla (vodičova strana)
- 473 Lakťová opierka, vpredu
- 493 Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov
- 521 Dažďový senzor
- 534 Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami
- 544 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia
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 základná výbava

 príplatková výbava

i3s 120 Ah

Cena s
DPH (20 %)
v€

i3 120 Ah

Kód

Balíky výbavy
Balík Comfort Advanced

7GA

v kombinácii s kódom ZIA

2.622,00

 

0,00

 

Obsahuje:
- 7RS Balík Comfort
- 606 Navigačný systém Business (alternatívne: 609)
nie s kódom 7RS
Edition Advanced

 

ZIA

5.772,00



5.472,00



v kombinácii s kódom 26K

5.565,00



v kombinácii s kódom 26N

5.313,00



Obsahuje:
- 7GA Balík Comfort Advanced
- 7KX BMW i interiérový dizajn Loft (alternatívne: ATL / 7KY / 7KZ)
- ZIB Balík Business
- 494 Vyhrievanie predných sedadiel
- 4T9 Tepelné čerpadlo
Kolesá / pneumatiky:
- i3 120 Ah: 2G6 19-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 429 so zmiešanými pneumatikami (alternatívne: 2G5 / 2T7 /
26K / 26N)
- i3s 120 Ah: 26K 20-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 431 Jet Black so zmiešanými pneumatikami
Navyše obsahuje:
- BMW Wallbox (možné objednať prostredníctvom programu Originálneho BMW Príslušenstvo)
- Náklady na montáž / inštalačný poplatok nie sú zahrnuté v cene
Balík Business

ZIB

v kombinácii s kódom 7GA
v kombinácii s kódom ZIA

2.916,00

 

2.316,00

 

0,00

 

Obsahuje:
- 322 Komfortný vstup
- 609 Navigačný systém Professional
- 674 Harman Kardon Surround Sound systém
- 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
iba s kódom 473 + (7GA / 7RS)

 

Kolesá / pneumatiky
20-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 431 Jet Black so zmiešanými
pneumatikami

26K

v kombinácii s kódom ZIA

252,00

 

0,00

 

iba s kódom 330
20-palcové disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 431 so zmiešanými pneumatikami



26N

0,00

iba s kódom 330

 


19-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Star-spoke 427 BMW EfﬁcientDynamics

2D6

0,00



19-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 428 so zmiešanými pneumatikami

2G5

857,00



151,00



2G6

706,00



0,00



2T7

1.361,00



655,00



v kombinácii s kódom ZIA
19-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Turbine 429 so zmiešanými pneumatikami
v kombinácii s kódom ZIA
20-palcové BMW i disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 430 so zmiešanými pneumatikami
v kombinácii s kódom ZIA
Bezpečnostné skrutky kolies

2PA

20,00

 

Sada na opravu defektu pneumatík

2VC

0,00
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Cena s
DPH (20 %)
v€

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Čalúnenie
Látka Neutronic

BH

0,00

BHGI - Aragats Grey | Black

 
 

Látka / Sensatec kombinácia Electronic

BK

0,00

BKHI - Carum Spice Grey / zvýraznenie Brown | Carum Spice Grey

 
 

iba s kódom 7KX

 

Wool látka / koža Natural kombinácia Solaric

NH

0,00

 

NHBN - Brown | Carum Spice Grey

 

iba s kódom 7KY

 

Koža Vernasca

MA

0,00

 

MANX - Dark Trufﬂe | Carbon Black

 

iba s kódom 7KZ

 

Dizajn interiéru
Drevené interiérové lišty matný dub

4EA

454,00

 

0,00

 

Bezpečnostné pásy BMW i Blue

4FG

101,00

 

Drevené interiérové lišty matný eukalyptus

4EV

454,00

 

0,00

 

v kombinácii s kódom 7KY / 7KZ

v kombinácii s kódom 7KY / 7KZ
Interiérový povrch Andesite Silver, matný

4EX

0,00

 

Interiérový povrch Electronic Brown

4G0

0,00

 

ATL

0,00

iba s kódom 7KX

 

BMW i interiérový dizajn Atelier
Čalúnenie:
- Látka kombinácia Neutronic Aragats Grey
- Základ sedala, bočná časť smerom k dverám vrátane zvýraznenia BMW i Blue
- Výplne dverí látka Aragats Grey
- Ovládací panel, čierny, interiérový povrch Andesite Silver, matný
- Kožený volant s kontrastným prstencom BMW i Blue
- Strop: Carum Spice Grey
- Farba prostredia: Black

Balík osvetlenia:
- Predné interiérové osvetlenie White vrátane LED štýlu osvetlenia Light Orange a interiérové osvetlenie v strede vzadu
- Osvetlenie batožinového priestoru a odkladacieho priestoru pre rukavice (LED technológia)
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i3s 120 Ah

Cena s
DPH (20 %)
v€

i3 120 Ah

Kód

Dizajn interiéru
BMW i interiérový dizajn Loft

7KX

v kombinácii s kódom ZIA

1.513,00

 

0,00

 

Čalúnenie:
- BKHI Látka / Sensatec kombinácia Electronic Carum Spice Grey / zvýraznenie Brown | Carum Spice Grey
Výbava:
- 423 Velúrové koberčeky
- 4G0 Interiérový povrch Electronic Brown (alternatívne: 4EA / 4EV)
Navyše obsahuje:
- Výplne dverí látka Carum Spice Grey
- Ovládaci panel Carum Spice Grey
- Kožený volant Carum Spice Grey s kontrastným prstencom BMW i Blue
- Podlaha (prepojenie vodiča a spolujazdca): farba čierna
- Strop: Carum Spice Grey
- Farba prostredia: Carum Spice Grey
Balík osvetlenia:
- Predné interiérové osvetlenie White vrátane LED štýlu osvetlenia Light Orange / White a interiérové osvetlenie v strede vzadu,
Light colour White
- Osvetlenie batožinového priestoru a odkladacieho priestoru pre rukavice, (LED technológia), Light colour White
- Čítacie svetlá (Light colour White)
- Welcome light (Light colour Blue), osvetlovanie sedadla spolujazdca (Light colour White)
- Ambientné osvetlenie (Light colour Orange / White): prístrojový panel, nástupné prahové lišty, priestor pre chodidlá
- Vonkajšie osvetlenie madiel dverí (Light colour White)
Bez LED technológie:
- Slnečné clony
iba s kódom 7RS / 7GA
BMW i interiérový dizajn Lodge
v kombinácii s kódom ZIA

 

7KY

2.007,00

 

1.024,00

 

Čalúnenie:
- NHBN Woollen látka / koža natural kombinácia Solaric Brown (Informácia: Vlnená tkanina regulujúca teplotu Grey-Brown farebné prevedenie dosiahnuté technológiou použitia farby z olivových listov)
Výbava:
- 423 Velúrové koberčeky
- 4EV Drevené interiérové lišty matný eukalyptus (alternatívne: 4EA)
Obsahuje navyše:
- Výplne dverí látka v Koži Natural Brown
- Ovládací panel v koži Walknappa Carum Spice Grey
- Kožený volant Carum Spice Grey s kontrastným prstencom Satin Silver
- Podlaha (prepojenie vodiča a spolujazdca): farba čierna
- Strop: Carum Spice Grey
- Farba prostredia: Carum Spice Grey
Balík osvetlenia:
- Predné interiérové osvetlenie White vrátane LED štýlu osvetlenia Light Orange / White a interiérové osvetlenie v strede vzadu,
light colour white
- Osvetlenie batožinového priestoru a odkladacieho priestoru pre rukavice, (LED technológia), Light colour White
- Čítacie svetlá (Light colour White)
- Welcome light (light colour blue), osvetlovanie sedadla spolujazdca (Light colour White)
- Ambientné osvetlenie (Light colour Orange / White): prístrojový panel, nástupné prahové lišty, priestor pre chodidlá
- Vonkajšie osvetlenie madiel dverí (Light colour White)
Bez LED technológie:
- Slnečné clony
iba s kódom 7RS / 7GA

 

nie s kódom 7KZ
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Cena s
DPH (20 %)
v€

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Dizajn interiéru
BMW i interiérový dizajn Suite

7KZ

v kombinácii s kódom ZIA

3.015,00

 

2.032,00

 

Čalúnenie:
- MANX Koža Vernasca Dark Trufﬂe | Carbon Black
Výbava:
- 423 Velúrové koberčeky
- 4EA Drevené interiérové lišty matný dub (alternatívne: 4EV)
Obsahuje navyše:
- Výplne dverí látka Dalbergia Brown
- Časť dverí a bočnej listy v koženom vyhotovení
- Prístrojový panel v koženom prevedení Koža Vernasca Dark Trufﬂe
- Kožený volant Black s kontrastným prstencom Satin Silver
- Podlaha (prepojenie vodiča a spolujazdca): farba čierna
- Strop: Carum Spice Grey
- Farba prostredia: Black
Balík osvetlenia:
- Predné interiérové osvetlenie White vrátane LED štýlu osvetlenia Light Orange / White a interiérové osvetlenie v strede vzadu,
Light colour White
- Osvetlenie batožinového priestoru a odkladacieho priestoru pre rukavice, (LED technológia), Light colour White
- Čítacie svetlá (Light colour White)
- Welcome light (Light colour Blue), osvetlovanie sedadla spolujazdca (Light colour White)
- Ambientné osvetlenie (Light colour Orange / White): prístrojový panel, nástupné prahové lišty, priestor pre chodidlá, predné
kľučky dverí
- Vonkajšie osvetlenie madiel dverí (Light colour White)
- Madlá dverí, vpredu a vzadu (Light colour Orange / White)
- Odkladací priestor pre mapy, vpredu (Light colour Orange White)
Bez LED technológie:
- Slnečné clony
iba s kódom 7RS / 7GA

 

Asistenčné systémy*
Zadná cúvacia kamera

3AG

v kombinácii s kódom 5DU

403,00
0,00

Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

508

v kombinácii s kódom 5DU
Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia

353,00

 


544

0,00

 

5AC

0,00

5AR

0,00

 

Asistent diaľkových svetiel
iba s kódom 522 + 5AT

 
 

Asistent pre jazdu počas zhustenej premávky
iba s kódom (606 / 609) + 5AT

 základná výbava



0,00

iba s kódom 7RS / 7GA
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 príplatková výbava

5AT

998,00

i3s 120 Ah

Cena s
DPH (20 %)
v€

i3 120 Ah

Kód

Asistenčné systémy*
Driving Assistant Plus

 

Obsahuje:
- Kamerový systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go
- Asistent pre jazdu počas zhustenej premávky
- Speed Limit Info
iba s kódom 544
Parkovací asistent

 

5DP

0,00



Poznámka:
5DP Parkovací asistent v kombinácii s 5DU Balík Asistent parkovania nie je v ponuke pre i3 120 Ah s 330 Športový balík
iba s kódom 5DU



Výhľad a svetlá
Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla

430

0,00

iba s kódom 7RS / 7GA
Dažďový senzor

 
 

521

0,00

iba s kódom 7RS / 7GA

 
 

Adaptívne LED svetlomety

552

655,00

 

LED svetlomety

5A2

0,00

 

473

0,00

 

Pohodlie sedadla / sedadie
Lakťová opierka vpredu
iba s kódom 7RS / 7GA
Vyhrievanie predných sedadiel

 

494

v kombinácii s kódom ZIA

353,00

 

0,00

 

0,00

 

Volanty
Multifunkčné ovládanie na volante

249

iba s kódom 7RS / 7GA

 

Komfort klímy
Stmavené sklá vzadu

420

353,00

 

Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami

534

0,00

 

Poznámka:
- 7 voliteľných programov distribúcie vzduchu
iba s kódom 7RS / 7GA

 

* 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€

302

484,00

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie
Alarm s diaľkovým ovládaním
iba s kódom 7RS / 7GA

 
 

Komfortný vstup

322

v kombinácii s kódom ZIB

424,00

 

0,00

 

Strešné okno, elektrické

403

988,00

 

Velúrové koberčeky

423

101,00

 

0,00

 

Fajčiarska výbava

441

30,00

 

Držiak na nápoje

442

30,00

 

0,00

 

0,00

 

v kombinácii s kódom 7KX / 7KY / 7KZ

v kombinácii s kódom 7RS / 7GA
Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

493

Obsahuje:
- Gumené rohožky v odkladacích priestoroch predných dverí
- 12 V zásuvka na palubnej doske a v batožinovom priestore
- Otvorený držiak nápojov medzi zadnými sedadlami
- Odnímateľný držiak nápojov
- Popruhy v stredovej konzole vpredu ako aj na oboch bokoch batožinového priestoru
iba s kódom (7RS / 7GA) + 442

 

Tepelné čerpadlo

4T9

666,00

 

0,00

 

4U6

0,00

 

4U7

0,00

 

v kombinácii s kódom ZIA
AC nabíjanie Professional
Poznámka:
max 11kW / 3-fázy / 16 A
Rýchlonabíjanie jednosmerným prúdom DC

Nabíjajte batériu počas ciest rýchlo a pohodlne – jednosmerným prúdom. Na verejných staniciach, vybavených nabíjaním
pomocou jednosmerného prúdu, dokážete nabiť vysokonapäťovú batériu vozidla na 80 percent maximálnej kapacity približne za
45 minút. Nabíjanie jednosmerným prúdom je rýchlejšie než v prípade striedavého prúdu vďaka nabíjaciemu výkonu až do 50
kW.
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 základná výbava

 príplatková výbava

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

606

998,00

 

0,00

 

Rádio / navigácia
Navigačný systém Business
v kombinácii s kódom 7GA
Obsahuje:
- Integrovaný 6,5-palcový farebný LCD displej (rozlíšenie 800 x 480 pixelov)
- Rádio, MP3 prehrávač, CD prehrávač a dvojitý RDS tuner
- Možnosť hlasového ovládania iba s kódom doplnkovej výbavy 249. Funkčnosť v závislosti od zvoleného jazyka.
Poznámka:
- 3 ročný update máp
iba s kódom 7RS / 7GA

 

nie s kódom 609
Navigačný systém Professional
v kombinácii s kódom 7GA
v kombinácii s kódom ZIB

 

609

2.007,00

 

1.008,00

 

0,00

 

Obsahuje:
- Integrovaný 10,25-palcový farebný LCD displej (rozlíšenie 1.280 x 480 pixelov)
- iDrive Touch Controller
- USB rozhranie
- Hlasové ovládanie, Rádio Professional
- 20 GB pamäť pre audio súbory
Poznámka:
- 3 ročný update máp
iba s kódom 7RS / 7GA

 

nie s kódom 606
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Cena s
DPH (20 %)
v€

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Komunikácia a informácie*
Teleservices

6AE

0,00

 

Poznámka:
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

 

Obsah ConnectedDrive Services tvorí základnú súčasť funkcií BMW ConnectedDrive.
Súčasťou je prístup k informáciám na základe aktuálnej polohy / lokalizácie vozidla ako napríklad ofﬁce sekcia, počasie, správy a
online vyhľadávanie prostredníctvom Google™.
O dostupnosti jednotlivých služieb sa informujte u vášho autorizovaného BMW i Dealera.
Platnosť služby: 3 roky (možnosť predĺženia platnosti).
Real Time Trafﬁc Information

6AM

v kombinácii s kódom 7S9

161,00

 

0,00

 

Poznámka: platnosť 3 roky
iba s kódom 606 / 609

 

Concierge Service

6AN

252,00

 

0,00

 

6AP

0,00

 

6CP

303,00

 

6NW

403,00

 

0,00

 

v kombinácii s kódom 7S9
Poznámka: platnosť 3 roky
Remote Services
Poznámka: platnosť 3 roky
Príprava pre Apple CarPlay
Poznámka: platnosť 3 roky
iba s kódom 606 / 609

 

Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
v kombinácii s kódom ZIB

Rozšírená funkčnosť v závislosti od prvkov Bluetooth / USB zariadenia:
- Zlepšená hands-free funkčnosť pre predného spolujazdca vďaka druhému mikrofónu
- USB C prípojka s nabíjacím prúdom 3 A pre nabíjanie a prenos dát
- Bluetooth audio streaming
- Možnosť prehrávania komprimovaných videí cez USB rozhranie (iba v kombinácii s kódom 609 "Navigačný systém
Professional")
- Možnosť kedykoľvek súčasne pripojiť dva mobilné telefóny a jeden audio prehrávač cez Bluetooth
- Zobrazenie údajov z kalendára / diára mobilného telefónu na displeji systému iDrive pomocou voľby menu "Ofﬁce"
- Zobrazenie fotograﬁí kontaktov z adresára zákazníkovho mobilného telefónu na displeji systému iDrive
- Zobrazenie obalov albumov
nie s kódom 5GC

 

iba s kódom 7RS / 7GA

 

Balík ConnectedDrive Services BMWi

7S9

323,00

 

Obsahuje:
- 6AM Real Time Trafﬁc Information
- 6AN Concierge Service
Poznámka: platnosť 3 roky
iba s kódom 606 / 609
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 základná výbava

 

 príplatková výbava

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

DAB tuner

654

252,00

 

Harman Kardon Surround Sound systém

674

807,00

 

0,00

 

HiFi systémy a zábava

v kombinácii s kódom ZIB
- 12 reproduktorov
- zosilňovač s výkonom 360 Wattov

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

7NW

528,00

 

Balík Service Inclusive Plus - (5 rokov / 60.000 km)

7NK

1.548,00

 

Balík Service Inclusive - (5 rokov / 100.000 km)

7NH

576,00

 

Balík Service Inclusive Plus - (5 rokov / 100.000 km)

7NA

2.100,00

 

Balík Repair Inclusive - (3 roky / 200.000 km)

7CG

468,00

 

Balík Repair Inclusive - (4 roky / 200.000 km)

7CH

1.032,00

 

Balík Repair Inclusive - (5 rokov / 200.000 km)

7CK

2.268,00

 

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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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 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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