Radosť z jazdy

THE X2
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BMW X2.

BMW X2 je viac než len nový model BMW X. Svojím
nezameniteľným dizajnom a športovými mestskými
génmi sebavedomo očarí nielen vo svojej triede, ale
aj v modelovej rodine BMW X.
Toto Sports Activity Coupé prekonáva každého minulého aj
súčasného rivala v triede v poskytovaní jazdných pôžitkov.
Jeho nenapodobniteľný charakter osloví predovšetkým mladých,
extrovertných a aktívnych ľudí, ktorí vysoko hodnotia individualitu,
originalitu, skutočnú zábavu za volantom a štýlovosť, bez toho,
aby sa vzdali špičkovej funkčnosti.
BMW X2 očarí z každého uhla pohľadu. Jeho postoj na ceste
pripomína vrcholového športovca a harmonicky spája drsný profil
modelu BMW X so športovou gracióznosťou kupé. Jeho typickými
detailmi sú zahranatený dizajn lemov blatníkov, nápadné koncovky
výfuku a zvýraznené bočné prahy, o elegantnej línii strechy a
štíhlom profile okien ani nehovoriac.
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BMW X2 nikdy nezradí svoj vlastný unikátny charakter. Je to od
základu výnimočný model, ktorý v tom najlepšom zmysle slova
vyčnieva z davu. Navyše, po prvýkrát je k dispozícii model
M Šport X, ktorý umožní majiteľovi získať ešte individuálnejší
charakter vozidla.
Z množstva dizajnových vychytávok zaujmú najmä dve. X2 doslova
stavia na hlavu pre BMW známy lichobežníkový tvar obličiek, čiže sa
ich rám teraz rozširuje smerom dolu. Toto je prvá aplikácia daného
dizajnu na modernom BMW. Logo BMW, pridané aj na C-stĺpiky,
je pripomienkou legendárnych klasických kupé BMW, ako boli
2000 CS alebo 3.0 CSL, s cieľom zvýrazniť športovú DNA nového
BMW X2.

V súvislosti so špecifickými požiadavkami jednotlivých trhov Európskej únie sa môžu vyskytnúť zmeny oproti modelom, štandardnej a
doplnkovej výbave, tu zobrazeným. Viac informácií o verziách vozidiel, špecifických pre daný trh, vám poskytne váš miestny BMW partner
alebo predajca. Zmeny dizajnu, konštrukcie a výbavy sú vyhradené. Skúsenosti potvrdzujú, že v tlači zobrazená podoba farieb, čalúnenia
a interiérových líšt nemusí plne zodpovedať reálnemu vzhľadu. Odlišnosť od skutočnej farby a dizajnu sa môže vyskytnúť aj pri zobrazení
rozličnými monitormi počítačov a displejmi iných zariadení. Reálnu farbu a dizajn vami preferovanej výbavy vám ochotne odprezentuje váš
BMW partner alebo predajca.
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CENNÍK VOZIDIEL BMW X2.

Model

Motor
Počet valcov /
ventilov

Zdvihový
objem

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba

Emisia CO2

Cena vrátane
DPH

cm3

kW (KM)

l/100 km

g/km

v€

X2 sDrive18i

3/4

1.499

103 (140)

6,5

148

32.600,00

X2 xDrive20i (AT)

4/4

1.998

141 (192)

6,8

154

38.350,00

4/4

1.998

141 (192)

7,2

164

40.100,00

X2 M35i (AT)

4/4

1.998

225 (306)

8,1

184

55.650,00

X2 sDrive16d

3/4

1.496

85 (116)

4,9

128

33.950,00

X2 xDrive18d

4/4

1.995

110 (150)

5,1

133

35.350,00

4/4

1.995

110 (150)

5,5

144

37.400,00

4/4

1.995

140 (190)

5,3

139

40.550,00

4/4

1.995

140 (190)

5,6

147

42.600,00

4/4

1.995

170 (231)

5,7

149

45.600,00

3/4

1.499

162 (220)

1,7

38

45.650,00

X2 sDrive20i (AT)

X2 sDrive18d

X2 sDrive20d (AT)

X2 xDrive20d (AT)
X2 xDrive25d (AT)
X2 xDrive25e (AT)

Cenník platí od 01.07.2020
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.
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Ceny uvedené v tomto cenníku sú len odporúčanými cenami pre zákazníka. Cenník sa vzťahuje na vozidlá vyrobené od 1. júla 2020.
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.

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

X2 sDrive18i

X2 sDrive18d

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Balík Service Inclusive
Certifikát vysokonapäťového akumulátora



Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách

          

Výstražný trojuholník

          

Akustická ochrana chodcov



Deaktivácia airbagu spolujazdca

          

BMW Emergency Call (núdzové volanie)

          

Airbagy pre vodiča a spolujazdca

          

Protiblokovací systém bŕzd (ABS)

          

Kontrola bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá

          

Senzor nárazu

          

Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control – DSC)

          

Dynamická kontrola trakcie (Dynamic Traction Control – DTC)

          

Hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel

          

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

          

Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca

          

Ochrana pred bočným nárazom

          

Lak a vonkajší dizajn
Uni lak

          

M aerodynamický balík



M zadný spojler



BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line



Lakované kľučky dverí

          

Lakovaná strešná anténa v tvare plutvy

          

Ozdobná predná maska: chromovaná predná časť lamiel a rám, boky lamiel v čiernom
prevedení

  

      

Ozdobná predná maska v prevedení Cerium Grey



Kryty spätných zrkadiel v prevedení Cerium Grey



Modelové označenie

          

Olemovanie okien v čiernej farbe

  

Biele smerové svetlá
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X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

X2 sDrive18i

X2 sDrive18d

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Kolesá*
Pneumatiky typu runflat



19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M s runflat pneumatikami



17‑palcové disky z ľahkej zliatiny V‑spoke 560

  

     

17‑palcové disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 564



Bezpečnostné skrutky kolies

          

Sada na opravu defektu pneumatík

  

Poistenie pneumatík

          

      

Čalúnenie a dizajn interiéru
Látka Grid

  

Látka Micro Hexagon / Sensatec
Interiérové lišty Oxide Silver, tmavé matné so zvýraznením Black high‑gloss

  

      

Interiérové lišty Aluminium Hexagon so zvýraznením Blue matt



BMW Individual strop Anthracite



Nástupné prahové lišty s BMW označením

  

Nástupné prahové lišty s M35i označením
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Hlavica radiacej páky prevodovky v koži

  

Manžeta radiacej páky prevodovky

          

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

      

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 M35i

X2 sDrive18d

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

X2 sDrive18i

Technológie
Servotronic

          

M Sport brzdy



M Sport riadenie
Performance Control


          

M Sport podvozok



16‑palcový brzdový systém, vpredu

  

      

16‑palcový brzdový systém, vzadu

  

      

Indikátor opotrebenia brzdových doštičiek

          

Predné a zadné brzdy s vnútorným chladením

          

Parkovacia brzda, elektromechanická

          

Štandardný podvozok

  

Elektrický posilňovač riadenia

          

      

Zväčšenie palivovej nádrže

 

Automatická Steptronic prevodovka



Športová automatická Steptronic prevodovka

   


Automatická Steptronic prevodovka, dvojspojková



Manuálna 6‑stupňová prevodovka



Automatická funkcia Start / Stop

          

BMW TwinPower Turbo, 3‑valcový radový zážihový motor



  


BMW TwinPower Turbo, 3‑valcový radový vznetový motor



BMW TwinPower Turbo, 4‑valcový radový zážihový motor

 

BMW M TwinPower Turbo, 4‑valcový radový zážihový motor



BMW TwinPower Turbo, 4‑valcový radový vznetový motor

    

Nabíjací kábel, typ Mode 2



Nabíjací kábel, typ Mode 3, 1‑fázový



Filter pevných častíc pre naftové motory
Ovládanie režimu jazdy vrátane ECO PRO

     
          

eDRIVE tlačidlo



Elektromotor



Plnenie emisných limitov podľa normy EU6

          

Koncovka výfuku vľavo okrúhla



Koncovka výfuku vľavo a vpravo okrúhla v chrómovanom prevedení
Koncovka výfuku vľavo a vpravo okrúhla v Cerium Grey prevedení


 


    



Vysokonapäťová batéria
Automatická regulácia jazdy zo svahu
M Sport výfukový systém


 



  



Elektrický snímač hladiny oleja

          

Filter pevných častíc pre benzínové motory

   

Ochrana vznetových motorov pred natankovaním nesprávnej pohonnej hmoty (benzín)
Technológia SCR ‑ AdBlue®
Systém pohonu xDrive
Systém pohonu xDrive electric
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X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

X2 sDrive18i

X2 sDrive18d

ZÁKLADNÁ VÝBAVA.

Technológie
Parkovacie senzory vzadu



 

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia



 

Active Guard

          

Systém včasného kolízneho varovania vrátane funkcie light city braking

          

Asistent pre rozpoznanie únavy vodiča (nad 70 km/h)

          

Indikátor pre optimálny prevodový stupeň

          

Multikolízne brzdenie

          

Speed Limit Info

          

Dažďový senzor

          

Balík osvetlenia



LED svetlomety s rozšíreným obsahom

          

Funkcia denného svietenia

          

Brzdové svetlá s odstupňovanou intenzitou v závislosti od brzdnej energie

          

Funkcia Follow‑me‑home

          

Nastavenie sklonu predných svetlometov

          

Welcome light

          

Vybavenie interiéru
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

          

Športové sedadlá vpredu



5 miest na sedenie

          

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na zadných sedadlách

          

Štandardné sedadlá

  

Multifunkčné ovládanie na volante

          

Športový kožený volant

  

M kožený volant

      


Mechanicky nastaviteľný volant

          

Manuálna klimatizácia

  

Automatická klimatizácia

    


 

Tónované sklá s tepelnou ochranou

          

Microfilter

          

Systém chladenia stojaceho vozidla
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LED svetlomety s rozšíreným obsahom



Štandardné sedadlá

Media

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

X2 sDrive18i

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Automatické ovládanie zadných dverí



 

Velúrové koberčeky

          

Predná lakťová opierka

          

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

          

Nabíjací port



Obal určený pre dokumentáciu od vozidla

          

Držiak nápojov, vpredu

          

Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá

          

Upevňovacie oká v batožinovom priestore

          

Osvetlenie batožinového priestoru

          

Interiérové osvetlenie

          

Nastavenie osobného profilu v kľúči

          

Dve USB zásuvky (len pre nabíjanie: Typ C / 3 A) v stredovej konzole

          

Čítacie osvetlenie

          

Start / Stop tlačidlo

          

Vyhrievané ostrekovače

          

Elektrické ovládanie všetkých okien

          

Zábava a komunikácia
DAB tuner

          

Media

          

USB zásuvka (Typ A / 1,5 A) v stredovej konzole vpredu

          

Teleservices

          

eDrive Services



ConnectedDrive Services

          

Remote Services

         

Indikátor servisného intervalu

          

Integrovaný návod na použitie

          

Palubný počítač

          

Stereo systém, 6 reproduktorov, 100 W
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Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku v pneumatikách
Výstražný trojuholník

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 xDrive20i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

2VB

0,00

          

428

0,00

          

470

103,00

          

nie s kódom 5DA

          

Akustická ochrana chodcov

Deaktivácia airbagu spolujazdca

BMW Emergency Call (núdzové volanie)

4U9

0,00



5DA

0,00

          

6AC

0,00

          

met

827,00

          

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

Lak
Metaliza

475 ‑ Black Sapphire

          

A83 ‑ Glacier Silver

  

      

A96 ‑ Mineral White

  

      

B39 ‑ Mineral Grey

          

C1D ‑ Misano Blue

          

iba s Model M Sport / Model M Sport X

  

      

C1M ‑ Phytonic Blue

  

      

C1P ‑ Galvanic Gold

          

C1X ‑ Sunset Orange

          

BMW Individual

ind

1.292,00

C3N ‑ Storm Bay

          

Uni lak
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uni

0,00

          

300 ‑ Alpine White

          

668 ‑ Black

  

 základná výbava

 príplatková výbava

      

Dizajn exteriéru
Bez označenia modelu

Strešné nosiče, hliníkové

Vonkajšie spätné zrkadlá, čierne

Bez ďalšieho vonkajšieho označenia

M aerodynamický balík

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

3BE

114,00

  

3DZ

0,00

3MB

413,00

         

0,00
3MC
715
71A
754

  

      

  

      


  

760

      

310,00

          

0,00

          

0,00
227,00

  

      

  

      

  

      

          
  

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

      

          

0,00

iba s Model M Sport / Model M Sport X

BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line

X2 sDrive16d

          

iba s Model M Sport X
M zadný spojler

X2 sDrive18d

310,00

iba s Model M Sport

Balík M Sport X ‑ exterér

X2 M35i

0,00

3AT

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

BMW Individual pozdĺžne strešné nosiče Shadow Line

X2 xDrive20i

320

iba s Model M Sport / Model M Sport X

BMW Individual vonkajšie lišty, hliníkové matné

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

413,00

      

          

0,00

  

      

1.550,00

  

      

  

      

Balíky výbavy
Model Advantage

7LC

Obsahuje základnú výbavu a výbavu navyše:
‑ 316 Automatické ovládanie zadných dverí
‑ 507 Parkovacie senzory vzadu (PDC) (alternatívne: 508)
‑ 534 Automatická klimatizácia
‑ 544 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia (alternatívne: 5AT)
nie s Model M Sport / Model M Sport X

7LC - Model Advantage
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Balíky výbavy
Model M Sport

7LF

5.003,00

  

3.452,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 xDrive20i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

    


3.091,00



Obsahuje výbavu modelu Advantage a výbavu navyše:
Lak karosérie:
‑ 300 Alpine White (alternatívne: 475 / B39 / C1D / C1P / C1X / C3N)
Čalúnenie:
‑ HKSW Látka Micro Hexagon / Sensatec Black | Black (alternatívne: HKIJ / HLSW / PDFM /
PDMZ / PDN4 / PDOA / PDSW) pre X2 sDrive18i, X2 sDrive20i, X2 xDrive20i, X2 sDrive16d,
X2 sDrive18d, X2 xDrive18d, X2 sDrive20d, X2 xDrive20d, X2 xDrive25d
‑ KFL1 Látka / Sensatec Anthracite / Grey zvýraznenie | Black (alternatívne: PDFM / PDMZ /
PDN4 / PDOA / PDSW) pre X2 xDrive25e
Kolesá / pneumatiky:
‑ 22H 19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M (alternatívne: 1PY / 1RZ / 22K)
pre X2 sDrive18i, X2 sDrive20i, X2 xDrive20i, X2 sDrive16d, X2 sDrive18d, X2 xDrive18d,
X2 sDrive20d, X2 xDrive20d, X2 xDrive25d
‑ 22H 19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M (alternatívne: 1RZ) pre
X2 xDrive25e
Výbava:
‑ 2VE M Sport riadenie nie pre X2 xDrive25e
‑ 481 Športové sedadlá vpredu (alternatívne: 711)
‑ 4WF Interiérové lišty Aluminium Hexagon s matným zvýraznením Blue (alternatívne: 4F7 /
4LR / 4LS / 4LU / 4WP)
‑ 563 Rozšírené osvetlenie interiéru a exteriéru
‑ 704 M Sport podvozok (alternatívne: 223 / 225) nie pre X2 xDrive25e
‑ 710 M kožený volant
‑ 715 M aerodynamický balík
‑ 760 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line (alternatívne: 3MB)
‑ 775 BMW Individual strop Anthracite
Dodatočná výbava:
Exteriér:
‑ Predný nárazník vo farbe vozidla s prvkami v prevedení Dark Shadow
‑ Zadný nárazník vo farbe vozidla s prvkami v prevedení Dark Shadow
‑ Lemy blatníkov vo farbe vozidla
‑ Vonkajšie obklady na dverách v prevedení Dark shadow
‑ Bočné prahy vo farbe vozidla s prvkami Dark Shadow
‑ M označenie na bokoch
Interiér:
‑ LED svetelné pásy vo vnútorných obkladoch dverí (6 farieb: biela, bronzová, oranžová, fialová,
zelená, modrá)
‑ M opierka pre nohu vodiča v dizajne nehrdzavejúcej ocele
‑ Nástupné prahové lišty predné s logom M
‑ Koberčeky vo farbe Anthracite s lemovaním v kontrastnej farbe podľa kontrastného prešívania
na palubnej doske a stredovej konzole
‑ Skrátená radiaca páka s odlišným dizajnom, logom M a koženým poťahom (iba pre manuálnu
prevodovku)
‑ Kľúč od vozidla s vysokolesklým čiernym zdobením a logom M
nie s Model Advantage / Model M Sport X
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 základná výbava

  

 príplatková výbava

      

7LF - Model M Sport

7LN - Model M Sport X

| 13

Balíky výbavy
Model M Sport X

7LN

5.003,00

  

3.452,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 xDrive20i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

    


3.091,00



Obsahuje výbavu modelu Advantage a výbavu navyše:
Lak karosérie:
‑ 300 Alpine White (alternatívne: 475 / B39 / C1D / C1M / C1P / C1X / C3N)
Čalúnenie:
‑ HKIJ Látka Micro Hexagon / Sensatec Black | Black / Yellow zvýraznenie (alternatívne:
HKSW / HLSW / PDFM / PDMZ / PDN4 / PDOA / PDSW) pre X2 sDrive18i, X2 sDrive20i,
X2 xDrive20i, X2 sDrive16d, X2 sDrive18d, X2 xDrive18d, X2 sDrive20d, X2 xDrive20d,
X2 xDrive25d
‑ KFL1 Látka / Sensatec Anthracite / Grey zvýraznenie | Black (alternatívne: PDFM / PDMZ /
PDN4 / PDOA / PDSW) pre X2 xDrive25e
Kolesá / pneumatiky:
‑ 2QM 19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 722 M (alternatívne: 1RZ / 1XS / 25P)
pre X2 sDrive18i, X2 sDrive20i, X2 xDrive20i, X2 sDrive16d, X2 sDrive18d, X2 xDrive18d,
X2 sDrive20d, X2 xDrive20d, X2 xDrive25d
‑ 2QM 19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 722 M (alternatively: 1RZ) pre
X2 xDrive25e
Výbava:
‑ 2VE M Sport riadenie nie pre X2 xDrive25e
‑ 481 Športové sedadlá, vpredu (alternatívne: 711)
‑ 4WP Interiérové lišty Aluminium Hexagon Anthracite (alternatívne: 4F7 / 4LR / 4LS / 4LU /
4WF)
‑ 563 Rozšírené osvetlenie interiéru a exteriéru
‑ 704 M Sport podvozok (alternatívne: 223 / 225) nie pre X2 xDrive25e
‑ 710 M kožený volant
‑ 71A Balík M Sport X
‑ 760 BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line (alternatívne: 3MB)
‑ 775 BMW Individual strop Anthracite
Dodatočná výbava:
Exteriér:
‑ Predný nárazník vo farbe vozidla s prvkami v prevedení Frozen Grey
‑ Zadný nárazník vo farbe vozidla s prvkami v prevedení Frozen Grey
‑ Lemy blatníkov v prevedení Frozen Grey
‑ Vonkajšie obklady na dverách v prevedení Frozen Grey
‑ Bočné prahy v prevedení Frozen Grey s prvkami vo farbe vozidla
‑ M označenie na bokoch
Interiér:
‑ LED svetelné pásy vo vnútorných obkladoch dverí (6 farieb: biela, bronzová, oranžová, fialová,
zelená, modrá)
‑ M opierka pre nohu vodiča v dizajne nehrdzavejúcej ocele
‑ Nástupné prahové lišty predné s logom M
‑ Koberčeky vo farbe Anthracite s lemovaním v kontrastnej farbe podľa kontrastného prešívania
na palubnej doske a stredovej konzole
‑ Skrátená radiaca páka s odlišným dizajnom, logom M a koženým poťahom (iba pre manuálnu
prevodovku)
‑ Kľúč od vozidla s vysokolesklým čiernym zdobením a logom M
nie s Model Advantage / Model M Sport

14 |

 základná výbava

  

 príplatková výbava

      

Balíky výbavy
Balík Business Class

ZBC

1.525,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

          

Výbava:
‑ 322 Komfortný vstup
‑ 459 Elektrické nastavovanie predných sedadiel s pamäťou pre sedadlo vodiča
‑ 488 Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca
‑ 494 Vyhrievanie predných sedadiel
iba s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X
Balík First Class Upgrade

  

ZFC

v kombinácii s kódom ZPI

    

2.423,00

          

1.193,00

          

Výbava:
‑ 3AG Zadná cúvacia kamera
‑ 430 Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla
‑ 431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
‑ 508 Parkovacie senzory vpredu a vzadu
‑ 5DP Parkovací asistent
‑ 676 HiFi systém (alternatívne: 674)
‑ 6UN Navigačný systém (alternatívne: 6UP)
iba s kódom 313 + ZBC

Balík ConnectedDrive Plus

          

ZD7

v kombinácii s kódom ZFC
v kombinácii s kódom ZPI

3.075,00

          

1.980,00

          

664,00

          

Výbava:
‑ 302 Alarm s diaľkovým ovládaním
‑ 610 BMW Head‑Up displej
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service
‑ 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov
‑ 6UP Navigačný systém Plus
iba s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X
Balík Innovation

  

ZPI

v kombinácii s kódom ZPP

    

3.432,00

          

3.296,00

          

Výbava:
‑ 302 Alarm s diaľkovým ovládaním
‑ 431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla (alternatívne: 430)
‑ 5AS Driving Assistant (alternatívne: 5AT)
‑ 6UP Navigačný systém Plus
‑ 610 Head‑Up displej
iba s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X
Balík Advanced Parking
v kombinácii s kódom ZFC

  

ZPP

    

923,00

          

0,00

          

Výbava:
‑ 3AG Zadná cúvacia kamera
‑ 430 Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla
‑ 431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
‑ 508 Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)
‑ 5DP Parkovací asistent
iba s kódom 313

          

iba s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X
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Kolesá / pneumatiky
Dojazdové pneumatiky runflat

258

0,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d



iba s kódom 22K / 25P

  

19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M s
výkonnými pneumatikami

1PY

982,00

20‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 721 M s
runflat pneumatikami

1RA

879,00

18‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 570

1RZ

0,00

18‑palcové disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 578

1UT

1.199,00

19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 722 M s
výkonnými pneumatikami

1X0
1XS

1XT

2.698,00

22G

0,00

22H

0,00

iba s Model M Sport

  


      

  

      

  

      

1.199,00

  

      

982,00

  

     

  

     

  

     

iba s Model M Sport X

19‑palcové disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 511 s výkonnými
pneumatikami
19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M s
runflat pneumatikami
19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 715 M
iba s Model M Sport

20‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 716 M
runflat pneumatikami

22K

879,00

iba s kódom 258 + 704 + Model M Sport

17‑palcové disky z ľahkej zliatiny V‑spoke 560

17‑palcové disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 564

20‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Double‑spoke 717 M s
runflat pneumatikami

18‑palcové disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 566
Bezpečnostné skrutky kolies

19‑palcové M disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 722 M

          
  

      

  

     

  

     

424,00

  

      

24C

424,00

  

      

25P

879,00

  

     

  

     

28B

1.716,00

  

      

28C

1.199,00

  

      

2PA

0,00

          

2QM

0,00

  

      

  

      

iba s Model M Sport X

Sada na opravu defektu pneumatík



23E

iba s kódom 258 + 704 + Model M Sport X

19‑palcové disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 511

     


  

iba s Model M Sport / Model M Sport X

18‑palcové disky z ľahkej zliatiny Y‑spoke 579 Bicolour

     

         

iba s kódom 258

2VC

0,00

          

nie s kódom 258



nie s kódom 258 / 300 (Núdzové dojazdové koleso)
Núdzové dojazdové koleso

300

iba s kódom 5DD

 základná výbava

X2 sDrive16d

         

iba s kódom 1RA / 22G
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X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 sDrive18d

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

 príplatková výbava

155,00

  

     

  

     

  

     

Čalúnenie
Látka Grid

EG

0,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

  

      

  

      

  

      

  

      

iba s kódom 481

  

      

ERL1 ‑ Anthracite / Grey zvýraznenie | Black

  

      

nie s kódom 481
EGAT ‑ Anthracite | Black
Látka Race

Látka Micro Hexagon / Sensatec

ER

HK

0,00

0,00

         

iba s Model M Sport / Model M Sport X

  

HKIJ ‑ Black / Yellow zvýraznenie | Black

         

HKSW ‑ Black | Black

         

Látka Trigon / Alcantara

HL

HLSW ‑ Black | Black

         

0,00

iba s kódom 711
Sensatec

         
         

KC

413,00

  

0,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

103,00

KCCX ‑ Oyster | Black

      


  

      

          

KCSW ‑ Black | Black
Látka / Sensatec

     

          

KF

0,00



KFL1 ‑ Anthracite / Grey zvýraznenie | Black



iba s Model M Sport / Model M Sport X



Koža Dakota s perforáciou

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

PD

1.757,00

  

1.447,00
1.447,00

      


  

      

PDFM ‑ Magma Red / Grey zvýraznenie | Black

          

iba s kódom 481 / 711

          

PDMZ ‑ Mocha | Black / Mocha
PDN4 ‑ Black / Blue zvýraznenie | Black

          

1.447,00

          

iba s Model M Sport / Model M Sport X

  

PDOA ‑ Oyster / Grey zvýraznenie | Black

          

PDSW ‑ Black | Black
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Drevené interiérové lišty matný dub so zvýraznením Pearl
Chrome

Interiérové lišty Oxide Silver tmavé matné so zvýraznením
Black high‑gloss
Bezpečnostné pásy M

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

  

176,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

X2 M35i

517,00

X2 xDrive20i

4F7

Dizajn interiéru

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 sDrive18d

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

      


176,00

  

      

4FS

0,00

  

      

4GQ

310,00

iba s Model M Sport / Model M Sport X

          
  

      

  

      

Drevené interiérové lišty Fineline Stream so zvýraznením Pearl 4LR
Chrome

517,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

176,00

  

      

341,00

  

      

Interiérové lišty Aluminium pozdĺžne brúsené so zvýraznením
Pearl Chrome

4LS

4LU

0,00

  

      

207,00

  

      

4WF



0,00

  

0,00

          

iba s Model M Sport / Model M Sport X

Interiérové lišty Aluminium Hexagon Anthracite



0,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

Interiérové lišty Aluminium Hexagon s matným zvýraznením
Blue



0,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

Interiérové lišty čierne vysokolesklé so zvýraznením Pearl
Chrome

176,00

      

  

4WP

0,00

iba s Model M Sport / Model M Sport X

      

          
  

BMW Individual strop Anthracite

775

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

258,00

      

          

0,00

  

517,00

  

      

Hnacia sústava
Adaptívny podvozok

223

155,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

155,00

  

iba s kódom 1PY / 22G / 22H

     


Bez športového podvozku

225

0,00

iba s Model M Sport / Model M Sport X
M Šport brzdy

2NH

620,00

  

     

  

     

         

iba s Model M Sport / Model M Sport X

  

     

iba s kódom 1PY / 1XS / 22H / 22K / 25P / 2QM

  

     

nie s kódom 1RZ / 300 (Núdzové dojazdové koleso)

  

     

M Sports riadenie

2VE

258,00

Performance Control

0,00

  

2VG

0,00

          

704

362,00

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X
M Šport podvozok

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X
nie s kódom 223
18 |

     


 základná výbava

0,00

         
     

         
  

     

         
 príplatková výbava

Pohon a prevodovka
Zväčšenie kapacity palivovej nádrže
Automatická Steptronic prevodovka

1AG

52,00

205

2.171,00

2TB

2.326,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 M35i

X2 sDrive18d

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

         


     

Poznámka:
‑ 8‑stupňová automatická prevodovka
‑ X1 xDrive25e: 6‑stupňová automatická Steptronic prevodovka

Športová automatická Steptronic prevodovka

Športová automatická Steptronic prevodovka, dvojspojková
Automatická Steptronic prevodovka, dvojspojková



155,00

 



  

2TC

155,00



2TF

2.067,00

 

3AG

413,00

          

0,00

          



Asistenčné systémy*
Zadná cúvacia kamera

v kombinácii s kódom ZFC / ZPP
iba s kódom 507 / 508

Parkovacie senzory vzadu (PDC)

  

507

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X

465,00
0,00

nie s kódom 508

Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

    

          
  

    

          

508

827,00

  

362,00

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X

362,00

v kombinácii s kódom ZFC / ZPP

0,00

iba s kódom 5DP

    


  

 
    

          
          

nie s kódom 507

          

Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia

544

310,00

Asistent pri jazde počas zhustenej premávky

0,00

  

5AR

0,00

          

Driving Assistant

5AS

879,00

          

0,00

          

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X
iba s kódom 5AT + (6UN / 6UP)
v kombinácii s kódom ZPI

          
    

          

Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant kombinuje kamerové systémy Speed Limit Info,
Asistent diaľkových svetiel a Varovný systém opustenia jazdného pruhu s Kolíznym varovaním
a Varovaním pred chodcami s funkciou mierneho brzdenia v meste. Varovný systém opustenia
jazdného pruhu upozorňuje vodiča prostredníctvom vibrácií vo volante na neželané vybočenie,
pri jazde rýchlosťou nad cca. 70 km/h. Kolízne varovanie upozorňuje vodiča vo dvoch stupňoch.
Varovanie pred chodcami je funkčné v rozsahu rýchlosti od 3 do 65 km/h a v prípade akútnej
hrozby aktivuje jednostupňové upozornenie. Zároveň sa brzdy uvedú do pohotovostného
režimu pre rýchlejšie reakcie. V prípade núdze systém aktivuje brzdy s cieľom znížiť rýchlosť
kolízie.
nie s kódom 5AT

          

*	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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Asistenčné systémy*
Driving Assistant Plus

5AT

1.550,00
1.240,00

v kombinácii s kódom ZPI

581,00

X2 xDrive25e

    


  

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

  

1.240,00

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 sDrive18d

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

 
    

          

Driving Assistant Plus obsahuje nielen prvky balíka Driving Assistant, teda Varovný systém
opustenia jazdného pruhu, Kolízne varovanie a Varovanie pred chodcami s funkciou mierneho
brzdenia v meste, Asistenta diaľkových svetiel a Speed Limit Info, ale aj Kamerový systém
udržiavania rýchlosti s funkciou Stop & Go a Asistenta pre hustú premávku. Kamerový systém
udržiavania rýchlosti s funkciou Stop & Go udržiava tempo v rozsahu od 0 do 140 km/h, ako
aj vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Funkcia Stop & Go automaticky reguluje rýchlosť
jazdy až do úplného zastavenia, zároveň však dokáže aj vozidlo samočinne rozbehnúť, ak nie
je zastavenie dlhšie než tri sekundy. Po dlhšej pauze sa vozidlo rozbehne späť na nastavenú
rýchlosť stlačením akcelerátora alebo tlačidla RES. Asistent pre jazdu počas zhustenej
premávky znižuje zaťaženie vodiča počas monotónnych jazdných situácií, predovšetkým na
diaľnici. Pri rýchlosti do 60 km/h systém jednoducho nechá vozidlo "plávať" spolu s prúdom
hustej premávky, čím redukuje stresový charakter situácie. Automaticky udržiava potrebnú
vzdialenosť od vozidla pred vami a reguluje vaše tempo až do úplného zastavenia, k čomu
pridáva aj aktívnu podporu v riadení – za predpokladu, že vodič nechá aspoň jednu ruku na
volante.
iba s kódom 5DF

          

iba s kódom 205 / 2TB

 

iba s kódom 2TF



nie s kódom 544 / 5AS / 5AV



          

Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go

5DF

0,00

Parkovací asistent

5DP

0,00

iba s kódom 5AT

          
          

iba s kódom 508

          
          

Výhľad a svetlá
Balík vonkajšieho spätného zrkadla

313

v kombinácii s kódom 430

Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla

430

v kombinácii s kódom ZFC / ZPP
v kombinácii s kódom ZPI

258,00

          

0,00

          

517,00

          

0,00

          

385,00

          

iba s kódom 313 + 431

          

Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla

431

176,00

          

Dažďový senzor

0,00

          

521

0,00

          

563

320,00

          

v kombinácii s kódom 430 / ZFC / ZPI / ZPP
Balík osvetlenia

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

0,00

  

      

Poznámka:
Bez osvetlenia v priestore nôh pre vodiča a spolujazdca v kombinácii s 711 Športové sedadlá
M
LED svetlomety s rozšíreným obsahom

5A4

0,00

          

*	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.
20 |

 základná výbava

 príplatková výbava

Pohodlie sedadla / sedadiel
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Elektrické nastavovanie predných sedadiel s pamäťou pre
sedadlo vodiča

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

          

0,00

          

481

517,00

          

0,00
488

v kombinácii s kódom ZBC

494

v kombinácii s kódom ZBC
Športové sedadlá M

X2 M35i

          

982,00

nie s kódom EGAT

Vyhrievanie predných sedadiel

X2 xDrive20i

0,00

459

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X
Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca

X2 sDrive20i

450

v kombinácii s kódom ZBC

Športové sedadlá vpredu

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

711

  

      

  

      

258,00

          

0,00

          

413,00

          

0,00

          

517,00

          

iba s kódom HLSW / PDFM / PDSW

         

iba s kódom PDFM / PDSW



iba s Model M Sport / Model M Sport X

  

nie s kódom 235 / 3AR

      




Volanty
Vyhrievanie volantu

248

207,00

Multifunkčné ovládanie na volante

249

0,00

          

M kožený volant

255

0,00

  

710

155,00

iba s kódom 544 / 5AT / 5DF
Športový kožený volant

          
  

v kombinácii s Model M Sport / Model M Sport X

0,00

    
      

          
  

      

Komfort klímy
Tónované sklá

Manuálna klimatizácia

Automatická klimatizácia

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X

420

465,00

530

0,00

534

620,00
0,00
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Ťažné zariadenie s odnímateľnou guľovou hlavou
Alarm s diaľkovým ovládaním

302

v kombinácii s kódom 6UP

v kombinácii s kódom ZD7 / ZPI

  

     

  

     

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

827,00

nie s kódom 3AR

X2 M35i

235

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 xDrive20i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

517,00

          

207,00

          

Automatické ovládanie zadných dverí

0,00

          

316

517,00

          

Komfortný vstup

322

413,00

          

Príprava pre zadný držiak

0,00

          

3AR

258,00

v kombinácii s Model Advantage / Model M Sport / Model M Sport X

0,00

v kombinácii s kódom ZBC
nie s kódom 235

Panoramatické strešné okno s elektrickým ovládaním
Oddeľujúca sieť batožinového priestoru
Velúrové koberčeky
Fajčiarska výbava

Predná lakťová opierka

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov

  

    

         
  

     

402

1.292,00

          

413

207,00

          

423

0,00

          

441

52,00

          

473

0,00

          

493

0,00

          

Interiér:
‑ Siete na zadnej strane predných operadiel, farebne zladené s obkladom sedadiel
‑ Dve USB typ C zásuvky uřcené na nabíjanie mobilných zariadení v zadnej časti stredovej
konzoly
‑ Stredová zadná lakťová opierka v pomere 20% šírky zadného operadla. Obsahuje 2 držiaky
na nápoje
Batožinový priestor:
‑ Sieťka čiernej farby na ráme, výškovo nastaviteľná, vpravo
‑ Upevňovací popruh vľavo
‑ Elektrická zásuvka (12 V) s odklápacím krytom, vpravo
Ski a snowboard taška

Dodatočná zásuvka na 12 V v zadnej časti priestoru
spolujazdca
Zdvihák a kľúč

iba s kódom 300 (Núdzové dojazdové koleso)
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 základná výbava

 príplatková výbava

4UY

155,00

          

575

52,00

          

5DD

0,00

  

     

  

     

DAB tuner
Media

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

650

103,00

          

654

0,00

          

6FW

0,00

          

Rádio / navigácia
CD prehrávač

X2 sDrive18i

Kód

Obsahuje:
‑ 6,5‑palcový monitor (rozlíšenie: 800 x 480 pix.)
‑ USB pripojenie
‑ Rozhranie Bluetooth hands‑free a audio streaming
‑ Integrovaný návod na použitie
nie s kódom 6UN / 6UP
Navigačný systém

          

6UN

v kombinácii s kódom ZFC

1.499,00

          

0,00

          

3.101,00

          

2.007,00

          

0,00

          

Obsahuje:
‑ Integrovaný 8,8‑palcový displej (rozlíšenie: 1280 x 480 pixelov)
‑ Prístrojový panel s 5,7‑palcovým TFT displejom.
Poznámka:
‑ 3‑ročný update máp

Navigačný systém Plus

6UP

v kombinácii s kódom ZFC
v kombinácii s kódom ZD7 / ZPI
Obsahuje:
‑ Integrovaný 10,25‑palcový displej (rozlíšenie: 1920 x 720 pixelov)
‑ BMW Head‑Up displej
‑ Prístrojový panel s 5,7‑palcovým TFT displejom.
Poznámka:
‑ 3‑ročný update máp
iba s kódom 302 + 610
Širokouhlý displej

          

6WC

413,00

          

‑ 8,8‑ palcový displej (rozlíšenie: 1.280 x 480 pixelov)
nie s kódom 6UN / 6UP

          

Komunikácia a informácie*
Head‑Up displej (zobrazenie vybraných informácií na čelnom
skle)

610

0,00

          

Plnofarebný BMW Head‑Up displej premieta pre jazdu relevantné informácie priamo do
zorného poľa vodiča, čo mu umožní lepšie sa sústrediť na riadenie vozidla. Zobrazia sa
informácie ako napríklad aktuálna rýchlosť jazdy a – v závislosti od výbavy – navigačné pokyny,
údaje od systému Speed Limit Info s indikáciou zákazu predbiehania, zoznamy položiek
telefónneho adresára či zábavného systému, ako aj informácie a upozornenia od rozličných
asistenčných systémov vodiča. Ikony sa premietajú na čelné sklo vo vysokom rozlíšení a v
plnofarebnom zobrazení. Navyše, okrem rýchlosti jazdy a varovaní od asistenčných systémov si
vodič môže sám vybrať, ktoré informácie mu displej zobrazí.
iba s kódom 6UP

          

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

| 23

Komunikácia a informácie*
Teleservices

6AE

eDrive Services

6AG

ConnectedDrive Services

6AK

Real Time Traffic Information

6AM

0,00

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

X2 sDrive18i

Kód

X2 xDrive20i

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA.

          

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.
0,00



Obsahuje funckie Remote Services a špecifické služby určené pre plug‑in hybridné vozidlá
(vyhľadávanie a zobrazenie nabíjacích staníc, správa nabíjania, informácia o dojezde)
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 predajcu. Platnosť služby: 3
roky (možnosť predĺženia platnosti).
v kombinácii s kódom ZD7

165,00

          

0,00

          

Poznámka: platnosť 3 roky
iba s kódom 6UN / 6UP

          

Concierge Service

6AN

v kombinácii s kódom ZD7

103,00

          

0,00

          

0,00

         

Poznámka: platnosť 3 roky
Remote Services

6AP

Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone 6NS
telefóny

362,00

Integrácia smartphone telefónov

6CP

310,00

6NW

413,00

          

0,00

          

          

‑P
 ripojenie max. dvoch mobilných telefónov a jedného audio prehrávača cez Bluetooth
súčasne
‑ Druhý mikrofón na strane spolujazdca vylepšuje kvalitu zvuku pri telefonovaní
‑ Rozšírená funkčnosť v závislosti od prvkov Bluetooth / USB zariadenia: zobrazenie obsahu
diára, kontaktov a fotografií kontaktov na displeji systému iDrive, zobrazenie obalov
prehrávaných albumov
          

‑ Apple CarPlay

iba s kódom 6UN / 6UP

Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania
mobilných telefónov
v kombinácii s kódom ZD7

          

‑P
 ripojenie max. dvoch mobilných telefónov a jedného audio prehrávača cez Bluetooth
súčasne
‑ Bezdrótové nabíjanie podporuje Qi štandard (upozornenie na zabudnutý telefón v priestore na
nabíjanie)
‑ USB zásuvka (Typ C / 3 A) v stredovej konzole v priestore lakťovej opierky
‑ Druhý mikrofón na strane spolujazdca vylepšuje kvalitu zvuku pri telefonovaní
‑ Rozšírená funkčnosť v závislosti od prvkov Bluetooth / USB zariadenia: zobrazenie obsahu
diára, kontaktov a fotografií kontaktov na displeji systému iDrive, zobrazenie obalov
prehrávaných albumov
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 základná výbava

 príplatková výbava

X2 xDrive25e

X2 xDrive25d

X2 xDrive20d

X2 sDrive20d

X2 xDrive18d

X2 sDrive16d

X2 sDrive18d

X2 M35i

X2 xDrive20i

X2 sDrive20i

Cena s
DPH (20 %)
v€

674

827,00

          

601,00

          

HiFi systémy a zábava
HiFi systém Harman Kardon

X2 sDrive18i

Kód

v kombinácii s kódom ZFC
‑1
 2 reproduktorov
‑ výkon zosilňovača 360W
nie s kódom 676
HiFi systém

          

676

v kombinácii s kódom ZFC

310,00

          

0,00

          

‑7
 reproduktorov
‑ výkon zosilňovača 205W
nie s kódom 674

          

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

7NH

1.151,00

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

7NA

3.161,00

Balík Repair Inclusive ‑ (3 roky / 200.000 km)

7CG

Balík Repair Inclusive ‑ (5 rokov / 200.000 km)

Balík Repair Inclusive ‑ (4 roky / 200.000 km)

954,00
2.989,00

     
   


     

   



271,00

          

7CH

603,00

          

7CK

1.181,00

          

8A5

0,00

          

8AK

0,00

          

Ostatné
Jazyková verzia, slovenská

Užívateľská príručka v slovenskom jazyku

*	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 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.
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