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 základná výbava

 príplatková výbava

CENNÍK VOZIDIEL BMW iX3.

Model
iX3

Prevodovka

Bezstupňová

Motor

Elektromotor

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba

Emisia CO2

kW (k)

kWh/100km

g/km

210 (286)

18,6 - 19,0

0

Cena vrátane
DPH

v€

66.550,00

Cenník platí od 01.05.2021
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. mája 2021.
Výrobca má právo kedykoľvek zmeniť ceny, technické parametre, výbavu a ďalšie informácie uvedené v tomto cenníku, a to bez predchá
dzajúceho upozornenia či nevyhnutnosti zmeny tohto cenníka. Podrobné informácie o výbavách a dodacích podmienkach Vám poskytne
Váš autorizovaný partner BMW.
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iX3

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Balík Service Inclusive
Certifikát vysokonapäťového akumulátora



Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách



Výstražný trojuholník



Akustická ochrana chodcov



Active Protection systém



Deaktivácia airbagu spolujazdca



Legal Emergency Call (núdzové volanie)



Airbagy pre vodiča a spolujazdca



Protiblokovací systém bŕzd (ABS)



Systém pre rozpoznanie únavy vodiča



Senzor nárazu



Dynamické brzdové svetlá



Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control – DSC)



Dynamická kontrola trakcie (Dynamic Traction Control – DTC)



Hlavové airbagy vpredu a vzadu



Pasívny systém ochrany chodcov



Zadné dvere s mechanickým ochranným detským zámkom



Bočné airbagy pre predných pasažierov



Ochrana pred bočným nárazom



Bezpečnostná svorka akumulátora



Dvojtónový klaksón



Lak a vonkajší dizajn
Metalíza



Strešné nosiče, hliníkové



BMW Individual vonkajšie lišty hliníkové matné



Výduchy Air Breather v prevedení Pearl Chrome s logom BMW i



BMW i špecifický obsah v modrom prevedení



Lakované kľučky dverí



B‑stĺpik v čiernom vysokolesklom vyhotovení



Spätné zrkadlá vo farbe karosérie, podklad čierny



Modelové označenie



Čierne olemovanie okien



Balíky výbavy
Balík Inspiring
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iX3

Kolesá*
19‑palcové disky z ľahkej zliatiny 842 Bicolour



Skrutky kolies s ochranou proti krádeži



Sada na opravu defektu pneumatík



Poistenie pneumatík



Čalúnenie a dizajn interiéru
Koženka



Prístrojová doska v prevedení Sensatec



Interiérové lišty Black high‑gloss so zvýraznením Pearl Chrome



Galvanizované ovládače (zvýšenie odolnosti, lesku a životnosti ovládačov)



Nástupné prahové lišty s označením BMW i



Technológie
Adaptívny podvozok



Indikátor opotrebenia brzdových doštičiek



Dvojkĺbová náprava s pružiacou vzperou



Kotúčové brzdy vpredu/vzadu s vnútorným chladením



Viacramenná zadná náprava



Parkovacia brzda, s automatickou funkciou pridržania pri rozjazde, elektromechanická



Servotronic



AC / DC nabíjanie



Rekuperácie energie pri brzdení



Nabíjací kábel, typ Mode 3, 3‑fázový



Elektrická pohonná jednotka



Vysokonapäťová batéria



Automatická regulácia jazdy zo svahu



Systém rekuperácie energie



Driving Assistant Professional



Asistent parkovania



Kolízne varovanie a varovanie pred chodcami s funkciou brzdenia v meste



Speed Limiter



Automatické stmavovanie vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla (vodičova strana)



Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla



Ambientné osvetlenie vrátane 6 dizajnových osvetlení



LED svetlomety s rozšíreným obsahom



Funkcia denného svietenia



Funkcia Follow‑me‑home



Elektronická regulácia výšky stretávacích svetiel



Dažďový senzor vrátane automatického zapínania denného svietenia



Welcome light



*	O možnosti objednania zimných pneumatík pre vozidlo sa informujte u Vášho predajcu BMW.
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iX3

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

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



Nastaviteľné zadné sedadlá (uhol nastavenia až do 6° dopredu a 5° dozadu)



Vyhrievanie predných sedadiel



5 miest na sedenie



Výškovo nastaviteľné opierky hlavy



Stredová lakťová opierka vpredu



Stredová lakťová opierka vzadu



ISOFIX uchytenie detskej sedačky



Štandardné sedadlá, pre vodiča a spolujazdca



Športový kožený volant



Multifunkčný volant



Mechanicky nastaviteľný volant



Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami (3‑zónová)



Tónované sklá s tepelnou ochranou



Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
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Alarm s diaľkovým ovládaním



Automatické ovládanie zadných dverí



Panoramatické strešné okno s elektrickým ovládaním



Oddeľujúca sieť batožinového priestoru



Velúrové koberčeky



Fajčiarska výbava



Sklápanie zadných sedadiel



Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov



Spínač centrálneho zamykania



Nabíjací port



Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním integrovaným v kľúči



Držiaky na nápoje, 2 vpredu, 2 vzadu



Elektronický imobilizér vozidla



iX3

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Okná s elektrickým ovládaním



Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá



Odkladací priestor pre rukavice



Stropné rukoväte



Interiérové osvetlenie



iDrive ovládač



Bezkľúčové štartovanie vozidla



Upevňovacie oká v batožinovom priestore



Osvetlenie batožinového priestoru



Nastavenie osobného profilu v kľúči



12 V zástrčka v prednej odkladacej časti vozidla



Start / Stop tlačidlo v modrom prevedení



Odkladacie priestory



Slnečné clony



Sada náradia



Vyhrievané trysky ostrekovačov



Zábava a komunikácia
DAB tuner



BMW Live Cockpit Professional



Programovateľné tlačidlá pre obľúbené funkcie



Integrovaný návod, čítanie na kontrolnom monitore



Teleservices



ConnectedDrive Services



Balik Connected Professional



Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov



Indikátor servisného intervalu



Upozornenie pri zapnutých svetlách



Palubný počítač



Stereo systém reproduktorov (6 reproduktorov)
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Kód

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách
Výstražný trojuholník

Akustická ochrana chodcov

Deaktivácia airbagu spolujazdca
Active Protection systém

Legal Emergency Call (núdzové volanie)

Cena s
DPH (20 %)
v€

iX3

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

2VB

0,00



428

0,00



4U9

0,00



5DA

0,00



5AL

0,00



6AF

0,00



met

0,00



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

Lak
Metalíza

416 ‑ M Carbon Black



A72 ‑ Cashmere Silver



A90 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect



A96 ‑ Mineral White



C1M ‑ Phytonic Blue



iba s kódom 3DE



C3C ‑ Piemont Red



iba s kódom 3DE



Dizajn exteriéru
Strešné nosiče hliníkové

Bez špecifického označenia modelu

3AT

0,00



3DE

0,00



‑ odstránenie BMW‑i špecifických prvkov exteriéru

BMW Individual vonkajšie lišty hliníkové matné

M pozdĺžne strešné nosiče Shadowline

3MB

0,00



3MC

0,00



M lišty Shadowline s rozšíreným rozsahom

760

424,00



7M9

207,00



M lišty Shadowline
iba s kódom 760
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Balíky výbavy
Inspiring

Cena s
DPH (20 %)
v€

7EY

0,00

7EZ

5.116,00

iX3

Kód



Obsahuje výbavu:
Lak karosérie:
‑ A96 Mineral White (alternatívne: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Čalúnenie:
‑ K8H7 Koženka Black s ozdobným prešívaním | Black (alternatívne: K8MU)
Kolesá / pneumatiky:
‑ 1VA 19‑palcové disky z ľahkej zliatiny Aerodynamic 842 Bicolour (alternatívne: 1VE)
Výbava:
‑ 4UR Ambientné osvetlenie
‑ 494 Vyhrievanie predných sedadiel
‑ 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
nie s kódom 7EZ

Impressive




Lak karosérie:
‑ A96 Mineral White (alternatívne: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Čalúnenie:
‑ MAH7 Koža Vernasca Black s ozdobným prešívaním | Black (alternatívne: MAFO / MAMU / MAPQ)
Kolesá / pneumatiky:
‑ 1VE 20‑palcové disky z ľahkej zliatiny Aerodynamic 843 Bicolour so zmiešanými pneumatikami
Výbava:
‑ 3KA Akustické sklá
‑ 322 Komfortný vstup
‑ 481 Športové sedadlá vpredu
‑ 488 Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca
‑ 4V1 BMW IconicSounds Electric
‑ 552 Adaptívne LED svetlomety
‑ 5AC Asistent diaľkových svetiel
‑ 5DN Rozšírený asistent parkovania
‑ 610 BMW Head‑up displej
‑ 688 Harman Kardon surround sound systém
‑ 6U8 BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)
nie s kódom 7EY



Kolesá / pneumatiky
19‑palcové disky z ľahkej zliatiny Aerodynamic 842 Bicolour

1VA

0,00

nie s kódom 7EZ

20‑palcové disky z ľahkej zliatiny Aerodynamic 843 Bicolour o zmiešanými pneumatikami



1VE

1.757,00



0,00



2PA

0,00



2VC

0,00



v kombinácii s kódom 7EZ

Bezpečnostné skrutky kolies

Sada na opravu defektu pneumatík
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Kód

Čalúnenie
Leatherette

K8

Cena s
DPH (20 %)
v€
0,00

iX3

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.



nie s kódom 481



K8H7 ‑ Black s ozdobným prešívaním | Black



K8MU ‑ Mocha s ozdobným prešívaním | Black



Koža Vernasca

MA

0,00



iba s kódom 7EZ + 481



MAFO ‑ Canberra Beige s ozdobným prešívaním | Black



MAH7 ‑ Black ozdobné prešívanie | Black



MAMU ‑ Mocha ozdobné prešívanie | Black



MAPQ ‑ Cognac ozdobné prešívanie | Black



Dizajn interiéru
Prístrojová doska v prevedení Sensatec

0,00



4K1

310,00



4K9

155,00



4LH

310,00



4LQ

310,00



Galvanizované ovládače (zvýšenie odolnosti, lesku a životnosti ovládačov)

4LU

0,00



4U0

0,00



M strop Anthracite

775

310,00



223

0,00



2VF

506,00



Drevené interiérové lišty Oak Dark vysokolesklé so zvýraznením Pearl Chrome
Interiérové lišty Aluminium pozdĺžne brúsené so zvýraznením Pearl Chrome
Drevené interiérové lišty Cove so zvýraznením Pearl Chrome

Drevené interiérové lišty Poplar Grain Grey so zvýraznením Pearl Chrome
Interiérové lišty Black vysokolesklé so zvýraznením Pearl Chrome

4AW

Obsahuje:
‑ Multifunkčné tlačidlá na volante
‑ Tlačidlo Start / Stop
‑ Ovládač rádia a klimatizácie
‑ Ovládače pre prepínanie vo dverách vodiča a spolujazdca
‑ Ovládač sklápania pre vonkajšie spätné zrkadlá

Hnacia sústava
Adaptívny podvozok

Adaptívny M podvozok
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Pohon a prevodovka
BMW IconicSounds Electric

4V1

Cena s
DPH (20 %)
v€
0,00

iba s kódom 7EZ

iX3

Kód




Asistenčné systémy*
Asistent parkovania

5DM

0,00



Obsahuje:
‑ Cúvaciu kameru
‑ Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)
‑ Parkovací asistent
‑ Funkcia vyparkovanie vozidla(len pre pozdĺžne parkovanie)
‑ Asistent cúvania (uloží posledných 50 m jazdy vpred rýchlosťou do 35 km/h, aby v prípade potreby dokázal zacúvať späť
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. 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

Rozšírený asistent parkovania



5DN

0,00



Obsahuje:
‑ 5DM Asistent parkovania
‑ Systém Surround View s funkciami Top View, Panorama View
iba s kódom 7EZ



nie s kódom 5DM



Driving Assistant Professional

5AU

0,00



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
‑ Asistent udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou kolíziou
‑ Predný varovný systém pred premávkou zboku
‑ Automatický vyhýbací manéver
‑ Varovný systém pre križovatky
‑ Asistent núdzového zastavenie (v prípade straty vedomia vodiča)
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.

*	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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Kód

Výhľad a svetlá
Automatické stmavovanie vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla (vodičova strana)

Cena s
DPH (20 %)
v€

iX3

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla

430

0,00



431

0,00



Adaptívne LED svetlomety

4UR

0,00



552

0,00



5A4

0,00

Ambientné osvetlenie

Obsahuje LED technológiu pre:
‑ Akcentové osvetlenie so smerovými svetlami
‑ Stretávacia a diaľkové svetlá
‑ Denné svietenie
‑ Dvojdielne LED zadné svetlá vrátane brzdového svetla, smerových svetiel a hmlových svetlometov
‑ Parkovacie svetlo
Rozšírené funkcie pre zvýšenie vizibility:
‑ BMW Selective Beam ‑ systém zabraňujúci "osvetleniu" oprotiidúcich vozidiel
‑ Zvýšená sýtosť svetlených lúčov
‑ Zabezpečená stabilita svietivosti aj pri záťaži vozidla
iba s kódom 5AC + 7EZ

LED svetlomety s rozšíreným obsahom




Obsahuje LED technológiu pre:
‑ Stretávacia a diaľkové svetlá
‑ Bočné svetlá a denné svietenie
‑ Zákrutové osvetlenie
‑ Zadné svetlá
Poznámka: Smerové svetlá sú vo vyhotovení s halogénovou technológiou
nie s kódom 552



Asistent diaľkových svetiel

5AC

0,00

iba s kódom 7EZ




Pohodlie sedadla / sedadiel
Elektrické nastavovanie predných sedadiel, s pamäťou pre sedadlo vodiča

Nastaviteľné zadné sedadlá (uhol nastavenia až do 6° dopredu a 5° dozadu)
Športové sedadlá vpredu

459

0,00



461

0,00



481

0,00



iba s kódom MA + 7EZ + 48Z

Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca



488

0,00

iba s kódom 7EZ + 48Z

Odstránenie bedrovej opierky spolujazdca a nastavenia šírky operadla spolujazdca




48Z

0,00

iba s kódom 481 / 488




Vyhrievanie predných sedadiel

494

0,00



255

0,00



Volanty
Športový kožený volant
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Cena s
DPH (20 %)
v€

420

548,00



534

0,00



302

0,00



316

0,00



322

0,00



3AC

1.137,00



3KA

0,00



Panoramatické strešné okno s elektrickým ovládaním

402

0,00



Velúrové koberčeky

413

0,00



Fajčiarska výbava

423

0,00



441

0,00



Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

465

0,00



493

0,00



654

0,00



Komfort klímy
Stmavené sklá vzadu

Automatická klimatizácia s rozšírenými funkciami

iX3

Kód

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie
Alarm s diaľkovým ovládaním

Automatické ovládanie zadných dverí
Komfortný vstup
iba s kódom 7EZ

Sklopné ťažné zariadenie s elektrickým ovládaním
Akustické sklá



Poznámka:
Znižovanie hladiny interiérového hluku na úroveň kategórie vozidiel: limuzína
iba s kódom 7EZ

Oddeľujúca sieť batožinového priestoru

Sklápanie zadných sedadiel v pomere 40:20:40
‑
‑
‑
‑
‑



s chránka na okuliare na strane vodiča
USB adaptér integrovaný do stredovej konzoly
sieťky na zadnej strane predných operadiel
12V zásuvka v batožinovom priestore
sieťka na ľavej strane batožinového priestoru

Rádio / navigácia
DAB tuner
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Kód

Komunikácia a informácie*
BMW Head‑Up displej

610

Cena s
DPH (20 %)
v€
0,00

iX3

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.



Plnofarebný BMW Head‑Up displej premieta pre jazdu relevantné informácie priamo do zorného poľa vodiča. Zobrazia sa
informácie ako napríklad: rýchlosť jazdy, navigačné pokyny, údaje od systému Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania,
zoznamy položiek telefónneho adresára či zábavného systému, ako aj informácie od asistenčných systémov vodiča.
iba s kódom 7EZ



Teleservices

6AE

ConnectedDrive Services

6AK

0,00



6C3

0,00



BMW Drive Recorder

6DR

207,00



Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov

6NW

0,00

BMW Live Cockpit Professional

6U3

BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)

6U8

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.
Balík Connected Professional

Obsahuje:
‑ Remote Services
‑ Concierge Services
‑ Real Time Traffic Information
‑ Integrácia smartphone telefónov (Apple CarPlay, Android Auto)
(Poznámka: platnosť služieb ‑ 3 roky, Integrácia smartphone telefónov neobmedzene)
iba s kódom 5DN / 7EZ




Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania obsahuje bezdrôtový nabíjací port. Spojenie so strešnou anténou zabezpečí
silnejší príjem mobilného signálu a dodatočný druhý mikrofón sa postará o zlepšenú kvalitu zvuku pre vodiča aj predného
spolujazdca. Druhý mikrofón efektívne eliminuje rušivé zvuky z prednej aj zadnej časti kabíny pre posádku.
0,00



Obsahuje:
‑ plne konfigurovateľný prístrojový panel s uhlopriečkou 12,3"
‑ BMW Operating System 7.0
‑ centrálny displej systému iDrive na stredovej konzolej s uhlopriečkou 10,25"
‑ prémiový navigačný systém
‑ dva USB porty pre nabíjanie mobilných zariadení a prenos dát (napr. z prehrávača médií), ako aj Bluetooth a príprava pre WiFi
rozhranie
‑ Bluetooth audio streaming
‑ 3‑ročný update máp
0,00



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.
Zadávanie trasy do navigačného systému je možné gestami odmávnutia a ukázania pre aktiváciu alebo ukončenie činnosti a aj
samotné menu navigácie sa dá ovládať gestami. Ovládanie gestami je doplnkom k existujúcim ovládacím prvkom, ako je napríklad
iDrive Touch Controller. Aktuálne dostupné gestá sa zobrazia na displeji systému iDrive, pre pomoc pri ich použití. Navyše, systém
okamžite poskytne aj vizuálnu a zvukovú spätnú väzbu na gestá.
iba s kódom 7EZ
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 základná výbava



 príplatková výbava

HiFi systémy a zábava
Harman Kardon Surround Sound systém

688

Cena s
DPH (20 %)
v€
0,00

iX3

Kód



‑1
 6 reproduktorov
‑ výkon zosilňovača 464 W
iba s kódom 7EZ



Servisné balíky**
Balík Service Inclusive ‑ 4 roky

7UN

482,00



Balík Repair Inclusive ‑ (3 roky / 200.000 km)

7UQ

718,00



7CG

504,00



Balík Repair Inclusive ‑ (4 roky / 200.000 km)

7CH

Balík Repair Inclusive ‑ (5 rokov / 200.000 km)

7CK

Balík Service Inclusive ‑ 6 rokov

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.
1.119,00



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.
2.189,00



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

Užívateľská príručka v slovenskom jazyku

8A5

0,00



8AK

0,00



* 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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POZNÁMKY.
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POZNÁMKY.
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VYPLATÍSABYŤFLEXIBILNÝ.BMWFINANCIALSERVICES.

VietepresnečochceteamyVámdokážemepomôcťzískaťtopomocoufinančnýchproduktovodBMWFinancialServices.
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.
 MWFinančnýleasing
B
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.

 prípadezáujmuoďalšieinformácieoproduktochBMWFinancialServiceskontaktujteprosímVášhonajbližšieho
V
autorizovanéhopredajcuBMWavyžiadajtesiindividuálnuponuku.
Viacopodmienkachfinancovania,ktoréponúkajúBMWFinancialServicesmôžetezískaťajnaadresewww.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 05/2021.
2105-G08-SK

