Radosť z jazdy

BMW  SEDAN.
CENNÍK JÚL .

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠIA SPOTREBA. VIAC RADOSTI Z JAZDY.

BMW 7 SEDAN – BENEFITY PRI KÚPE VOZIDLA.

BMW radu 7 predstavuje atraktívnu a exkluzívnu
ponuku služieb s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru
komfortu a jedinečného prístupu k zákazníkovi.
Benefity, ktoré získavate pri kúpe BMW radu 7:
- Zvýhodnený balík výbavy
- Service Inclusive (Bezplatný servis) 5 rokov alebo 100.000 km
- Úver alebo leasing s 0 % navýšením
- Podpora Trade-In (výkupná podpora) vo výške 6.000,00 € s DPH
- Podpora vyššej motorizácie pre motorové verzie ≥ 3.0
alebo
- Repair Inclusive (Rozšírená záruka) na 5 rokov alebo 200.000 km
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BMW RADU 7.
Spoločnosť BMW Group predstavuje šiestu generáciu luxusného
sedanu BMW, ktorý má za sebou takmer štyri desaťročia úspechov
po celom svete – BMW radu 7 udáva smer pre modernú formu
automobilového luxusu, ktorý sa drží silnej tradície a zároveň hľadí
do budúcnosti.
Radosť z jazdy, luxus a pohodlie na dlhé trate – po novom.
Dva varianty karosérie so štandardným a predĺženým
rázvorom.
BMW radu 7 sa právom hlási o primát v triede luxusných automobilov v otázke jazdnej dynamiky, komfortu na dlhé trate, efektivity
a asistencie vodičovi, keďže všetky jeho exkluzívne doplnky boli
navrhnuté tak, aby pasažierom zaručili maximálny pocit blahobytu
vo vnútri vozidla.
Svetová premiéra BMW radu 7:
Parkovanie na diaľkové ovládanie.
BMW radu 7 je prvým sériovo vyrábaným automobilom na svete,
ktorý majiteľ dokáže nasmerovať do alebo z parkovacieho miesta
alebo garáže orientovaných smerom vpred bez prítomnosti vodiča
za volantom. Samotná možnosť parkovania na diaľku šoférovi
umožňuje jednoduchý prístup do úzkych parkovacích miest. Vodič
pohyb vozidla smerom vpred na parkovacie miesto či vzad smerom
z neho ovláda pomocou rovnako nového kľúča BMW Display Key.
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Nový prepínač systému Driving Experience Control teraz navyše
umožňuje aktivovať režim ADAPTIVE. Pri použití tejto možnosti
sa vozidlo vždy prispôsobuje štýlu jazdy a vlastnostiam vozovky.
Carbon Core: exkluzívne uplatnenie plastu vystuženého karbónovými vláknami (CFRP) v priestore pre pasažierov – v rámci
využitia inteligentnej kombinácie materiálov – čerpá inšpiráciu
v technológiách modelov BMW i.
2-nápravové vzduchové odpruženie s automatickým vyrovnávaním
v rámci štandardnej výbavy.
Unikát v triede luxusných sedanov: BMW Laserlight.
Štandardné svetlomety plne tvorené diódami LED je teraz možné
nahradiť neoslňujúcimi svetlami BMW Laserlight s technológiou
BMW Selective Beam a dosahom predĺženým z 300 na 600 metrov, ktoré sa svetu doteraz predstavili iba na modeli BMW i8.
V BMW radu 7 sa prvýkrát predstavuje doplnkový systém na
kontrolu podvozku Executive Drive Pro: znižuje vychýlenie
karosérie pri dynamickom zatáčaní za pomoci elektrických stabilizátorov a zároveň automaticky prispôsobuje nastavenie tlmičov
zaznamenaným nerovnostiam na povrchu vozovky.
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CENNÍK VOZIDIEL BMW 7 SEDAN

Model

Motor
Počet valcov /
ventilov

Zdvihový
objem

Maximálny
výkon

Kombinovaná
spotreba

Emisia CO2

Cena
vrátane DPH

cm3

kW (k)

l / 100km

g/km

740i

6/4

2.998

240 (326)

6,8

159

95.650,00

740Li

6/4

2.998

240 (326)

6,8

159

101.800,00

740Li xDrive

6/4

2.998

240 (326)

7,3

169

105.250,00

750i

8/4

4.395

330 (450)

8,1

189

109.850,00

750i xDrive

8/4

4.395

330 (450)

8,3

194

113.300,00

750Li

8/4

4.395

330 (450)

8,3

192

116.000,00

750Li xDrive

8/4

4.395

330 (450)

8,5

197

119.450,00

M760Li xDrive

12 / 4

6.592

448 (610)

12,8

294

176.850,00

730d

6/4

2.993

195 (265)

4,7

124

89.950,00

730d xDrive

6/4

2.993

195 (265)

5,0

132

93.400,00

730Ld

6/4

2.993

195 (265)

4,8

127

95.750,00

730Ld xDrive

6/4

2.993

195 (265)

5,0

132

99.200,00

740d xDrive

6/4

2.993

235 (320)

5,1

134

101.100,00

740Ld xDrive

6/4

2.993

235 (320)

5,2

137

107.600,00

750d xDrive

6/4

2.993

294 (400)

5,9

154

113.300,00

750Ld xDrive

6/4

2.993

294 (400)

5,9

154

119.450,00

740e iPerformance

4/4

1.998

240 (326)

2,0

45

99.350,00

740Le iPerformance

4/4

1.998

240 (326)

2,0

45

105.400,00

740Le xDrive
iPerformance

4/4

1.998

240 (326)

2,1

49

108.900,00

v€

Cenník platí od 01.07.2017

Uvedené ceny neobsahujú náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla vo výške 360,00 € s DPH.

Poznámka: všetky modely sú už vybavené automatickou prevodovkou v základnej výbave

BMW Individual.
Pre individualizáciu BMW radu 7 využite možnosti programu BMW Individual, ktorý poskytuje komplexné poradenstvo, vizualizáciu
a realizáciu takmer každej individuálnej predstavy zákazníka. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím svojho BMW predajcu.
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Ceny uvedené v tomto cenníku sú len odporúčanými cenami pre zákazníka. Cenník sa vzťahuje na vozidlá vyrobené od 1. júla 2017.
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.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Výber prvkov základnej výbavy
BMW radu 7:
- BMW Emergency Call
- Driving Assistant
- Active Protection systém
- LED svetlomety
- Carbon Core
- Active Air Stream integrovaný do prednej
mriežky chladiča
- BMW Head-Up displej s projekčnou
plochou väčšou o 70 %
- 8-stupňová automatická Steptronic
prevodovka
- Navigačný systém BMW Professional
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740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Balík Service Inclusive
                











BMW Emergency Call (núdzové volanie)

                





Carbon Core (skelet zosilnený komponentmi z uhlíkových vlákien)

                





Active Protection systém

                





Airbagy pre vodiča a spolujazdca

                





Hlavové airbagy vpredu a vzadu

                





Deaktivácia airbagu spolujazdca

                





Bočné airbagy pre predných pasažierov

                





Aktívne opierky hlavy vpredu

                





Ochrana pred bočným nárazom

                





Senzor nárazu

                





Zadné dvere s mechanickým ochranným detským zámkom

                





Asistent brzdenia

                





Protiblokovací systém bŕzd (ABS)

                





Dynamické brzdové svetlá

                





Dynamická kontrola stability (Dynamic Stability Control – DSC)

                





Dynamická kontrola trakcie (DTC)

                





ISOFIX uchytenie

                





Výstražný trojuholník

                











        











Balík Service Inclusive – 5 rokov / 100.000 km,
zahŕňa servisné práce a údržbu
Battery Certificate

Bezpečnosť

Lak a vonkajší dizajn
    

Metalíza
Uni lak

  

     


M aerodynamický balík



BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line
Chrómované lišty

      

eDrive označenie po oboch stranách C stĺpika
Predné exteriérové elementy v prevedení Galvanic Cerium Grey
Active Air Stream integrovaný do prednej mriežky chladiča
pre optimalizáciu aerodynamiky vozidla


                





iPerformance označenie







iPerformance špecifický obsah







                





Modelové označenie
V12 označenie integrované do C stĺpika
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740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kolesá*
Kolesá s pneumatikami typu runflat

      

Kontrola tlaku v pneumatikách

                

       










                

17-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 618
18-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 642 a runflat technológiou

  

19-palcové disky z ľahkej zliatiny V-spoke 620, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou

     
   

20-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 760,
so zmiešanými pneumatikami
Bezpečnostné skrutky kolies

 











        





        











BMW Mobility systém

Čalúnenie a dizajn interiéru
Koža Dakota

      


Exkluzívna koža Nappa, s rozšíreným obsahom
Drevené interiérové lišty Fineline s hliníkovým zvýraznením

      

Drevené interiérové lišty Fineline Black s metalickým efektom,
vysokolesklé



Prístrojová doska v koži



BMW Individual strop Alcantara Anthracite



Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu s označením BMW
v jemnom hliníkovom prevedení
Nástupné podsvietené prahové lišty s označením BMW
v jemnom hliníkovom prevedení

  

       
   

Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu s označením V12
Nástupné prahové lišty s označením eDrive

* O možnosti objednania zimných pneumatík pre vozidlo sa informujte u Vášho predajcu BMW.
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740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Technika


Integrálne aktívne riadenie
Adaptívne vzduchové odpruženie na oboch nápravách

                





Executive Drive Pro
Dynamická kontrola tlmičov

                





Indikátor opotrebenia brzdových doštičiek

                





Dvojité priečne ramená

                





Integrálna zadná náprava

                





Parkovacia brzda elektromechanická s automatickou funkciou pridržania
pri rozjazde

                





Brzdy vpredu a vzadu s vnútorným chladením

                





Servotronic

                





Automatická Start / Stop funkcia

                





Rekuperácia energie pri brzdení

                





Automatická Steptronic prevodovka

      

        





                













Športová automatická Steptronic prevodovka
Ovládanie režimu jazdy vrátane Adaptive mode
BMW TwinPower Turbo 4-valcový zážihový motor
BMW TwinPower Turbo, radový zážihový 6-valec

  
   

BMW TwinPower Turbo, vidlicový zážihový 8-valec

       

BMW TwinPower Turbo, radový vznetový 6-valec


BMW M Performance TwinPower Turbo zážihový 12-valec

       

Filter pevných častíc







Plnenie emisných limitov podľa normy EU6

                





Pozdĺžne tvarovaná koncovka výfuku vľavo a vpravo

      

        





                





eDrive tlačidlo



Kosoštvorcovo tvarovaná koncovka výfuku vľavo a vpravo
Senzor hladiny oleja
Ochrana vznetových motorov pred natankovaním nesprávnej pohonnej
hmoty (benzín)
Systém pohonu všetkých kolies xDrive

       




 



    



Cúvacia kamera

                





Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC)

                





Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia

                





Driving Assistant

      

        





Upozornenie pri prekročení nastavenej rýchlosti

                





Asistent diaľkových svetiel

                







Driving Assistant Plus



BMW Laserlight (BMW laserové svetlomety)
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LED zadné hmlové svetlomety

                





Dažďový senzor vrátane automatického zapínania denného svietenia

                





LED predné svetlomety vrátane ostrekovačov

      

        





LED zadné zoskupenie svetiel

                





Funkcia Follow-me-home

                





Welcome light

                





740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

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

                

Vyhrievanie predných sedadiel



 
 

Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu

 
  

Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu



Aktívna ventilácia sedadiel, vzadu



Komfortné sedadlá vpredu, s elektrickým ovládaním



Komfortné sedadlá vzadu, s elektrickým ovládaním



Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca



Masážna funkcia pre zadné sedadlá



Masážna funkcia pre predné sedadlá




 















5 miest na sedenie

                





Lakťová opierka, vpredu

                





Centrálna stredová lakťová opierka, vzadu

                





Štandardný kožený volant

      





        


M kožený volant
Štandardný kožený volant

      

        





Elektricky nastaviteľný volant vrátane multifunkčného ovládania

                





Klímakomfortné sklá



Klímakomfortné čelné sklo


 

Slnečná roletka na zadnom okne, elektrická

  

 









 















Roletky na zadných bočných oknách, elektrické



Balík Ambient Air
 

Automatická 4-zónová klimatizácia

  

Automatická 2-zónová klimatizácia



Mikrofilter / filter s aktívnym uhlím
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740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Funkčné vybavenie exteriéru a interiéru
Alarm systém s diaľkovým ovládaním

                





Automatické otváranie zadnej kapoty vrátane funkcie Soft-Close

                





Komfortný vstup

                













    

Systém zatvárania dverí Soft-Close



BMW Display Key (kľúč)
 

Strešné okno s elektrickým ovládaním

  

 





Velúrové koberčeky

                

Delené a sklápacie zadné sedadlá



Ambientné osvetlenie

                





Zástrčka 12 V, vpredu a vzadu

                





Centrálna konzola, vzadu

                





 

 













Držiak na oblečenie

                





Držiak nápojov, vpredu a vzadu

                





Elektronický imobilizér vozidla

                





Dvojdielny odkladací priestor pre rukavice

                





iDrive ovládač

                





Interiérové osvetlenie

                





Bezkľúčové štartovanie vozidla

                





Upevňovacie oká v batožinovom priestore

                





Nefajčiarsky balík

                





Nastavenie osobného profilu v kľúči

                





Čítacie lampičky vpredu a vzadu

                





Tlačidlo Start / Stop

                





Odkladacie priestory

                





Vyhrievané trysky ostrekovačov

                





Nabíjací kábel
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740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Zábava a komunikácia
Navigačný systém Professional

                





CD prehrávač vrátane DVD prehrávania

                







DAB tuner
BMW Head-Up displej

                





Teleservices

                





                





      

        





                





Poznámka:
Telematické služby pre automatické / manuálne zasielanie informácii
o stave vozidla monitorovanie úrovne nabitia batérie,
Condition Based Service.
Priame prepojenie s predvoleným servisným partnerom alebo
s Mobile Service v prípade potreby.
ConnectedDrive Services
Poznámka:
Obsahuje prístup do mobilného portálu BMW Online vrátane e-mailového
prístupu, online stavu počasia, online aktualít, online vyhľadávania.
Integrácia zariadení Apple a Android umožňuje využívať obsah aplikácií pre
tieto zariadenia. Obsah aplikácií sa môže líšiť v závislosti od typu výrobcu.
Výber aplikácií: Twitter, Aupeo! atď.
Obsah a dostupnosť služieb sa líši v závislosti od krajiny v ktorej sa vozidlo
nachádza.
Pre využívanie personalizovaných služieb nutnosť zákazníckej registrácie.
Platnosť služby BMW Online: 3 roky (možnosť predĺženia platnosti)
Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre smartphone telefóny
Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných telefónov



Externý telefón pre zadnú časť kabíny



Multifunkčný prístrojový displej



BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)
Funkcia Check-Control vrátane Condition Based Service

                





Centrálny displej s vysokou rozlišovacou schopnosťou 8.8-palcový

                





Integrovaný návod, čítanie na kontrolnom monitore

                





Upozornenie pri zapnutých svetlách

                





HiFi systém 12 reproduktorov

      





Harman Kardon Surround Sound systém (16 reproduktorov / 600 W)
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PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

BMW Laserlight s technológiou
BMW Selective Beam
BMW Touch Command vrátane
vyberateľného 7-palcového tabletu

Svetová premiéra systému ovládania
gestami BMW Gesture Control
Farebné osvetlenie panoramatického
strešného okna Sky Lounge
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Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Bezpečnosť
Automatická kontrola tlaku
v pneumatikách

2VB

Výstražný trojuholník
Active Protection systém
BMW Emergency Call (núdzové volanie)

0,00

                





428

0,00

                





5AL

0,00

                





6AC

0,00

                





1.137,00

                





416 - Carbon Black

                





iba s kódom 337 / 7S0

      

        





475 - Black Sapphire

                





A72 - Cashmere Silver

                





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

Lak
Metalíza

met



nie s kódom 7GY



iba s kódom 7GY
A83 - Glacier Silver

                





A89 - Imperial Blue Brilliant Effect

                











iba s kódom 7GY

                

A90 - Sophisto Grey Brilliant Effect



iba s kódom 7GY
A96 - Mineral White

                





B41 - Singapore Grey

                





iba s kódom 337 / 7S0

      

        





                







iba s kódom 7GY
B65 - Jatoba



iba s kódom 7GY
C26 - Magellan Grey

                





C27 - Arctic Grey Brilliant Effect

                















S34 - Azurite Black metallic

                





X03 - Ruby Black metallic

                





X04 - Moonstone metallic

                





                





                





300 - Alpine White

                





668 - Black

                







iba s kódom 7GY

                

C2P - Atlas Cedar



iba s kódom 7GY
BMW Individual

ind

2.481,00
1.344,00

X14 - Almandine Brown metallic
Uni lak

uni

     
    

 



iba s kódom 7GY

 základná výbava

0,00

  

 príplatková výbava
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Dizajn exteriéru
Bez označenia modelu

320

0,00

                





0,00







0,00

                





      

Poznámka:
Označenie eDrive na C-stĺpiku nie je možné odstrániť.
Bez špecifického označenia modelu

3DE

Poznámka:
- bez BMW i-špecifickej modrej farby pre dizajnovú úpravu prednej
mriežky chladiča
- bez BMW i-špecifického modrého krytu kolies
Bez vonkajšieho označenia Line

3DZ

Poznámka:
- bez V12 loga na C-stĺpiku pre modely M760Li xDrive / M760Li xDrive
Model V12 Excellence
- v prípade modelov iPerformance nie je možné odstrániť symbol eDrive
a symbol M vymeniť za symbol i
iba s kódom 337 / 7S0
M aerodynamický balík

715

0,00

iba s kódom 337 / 7S0

        





                





      

        





                





      

        





                







nie s kódom 7GY
M zadný spojler

754

362,00

Poznámka: nutnosť individuálne overiť dostupnosť u autorizovaného
BMW predajcu
iba s kódom 337 / 7S0



nie s kódom 7GY
BMW Individual lesklé čierne lišty
Shadow Line

760

589,00



nie s kódom 7GY
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 základná výbava

 príplatková výbava

Exteriérový dizajn Pure Excellence
iba s kódom 5A1

Cena s
DPH (20 %)
v€

3E1

920,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

      

        





Exteriérový dizajn Pure Excellence
Rozsah výbavy exteriérovej časti:
- Špecifický dizajn predného nárazníka, nasávacích otvorov,
mriežky chladiča vrátane chrómovaných elementov
- Zadný nárazník s chrómovaným spracovaním
- Unikátny dizajn eloxovaných brzdových strmeňov
s logom BMW
Poznámka:
- BMW i-špecifická modrá farba pre dizajnovú úpravu prednej
mriežky chladiča
- V kombinácii s kódom 3DE neoobsahuje BMW i-špecifickú
modrú farbu pre dizajnovú úpravu prednej mriežky chladiča
a BMW i-špecifický modrý kryt kolies
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

337

7.040,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Balíky výbavy
Balík M Šport

5.541,00
4.662,00
Lak karosérie:
- 300 Alpine White (alternatívne: 416 / 475 / 490 / A83 / A96 / B41 /
C26 / S34 / X03 / X04 / X14)
Čalúnenie:
- LCMI Koža Dakota Black s M špecifickým olemovaním | Black
(alternatívne: LCCY / LCDQ / LCEQ / LCEW / LCEX / LCMY / LCRI /
LCSW / NACY / NADQ / NAEQ / NAEW / NAEX / NAFZ / NAMY / NARI /
NASW / Z1XX / ZBCR / ZBFQ / ZBFU / ZBKS / ZBRJ / ZBTQ)
Výbava:
- 2TB Športová automatická Steptronic prevodovka (pre 740i, 750i,
750i xDrive, 730d, 730d xDrive, 740d xDrive, 750d xDrive, 740Li,
740Li xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, 740Ld xDrive,
750Ld xDrive)
- 2TE Automatická Steptronic prevodovka s radiacimi páčkami na volante
(pre 740e iPerformance, 740Le iPerformance, 740Le xDrive iPerformance)
- 456 Komfortné sedadlá vpredu, s elektrickým ovládaním
- 4LM Drevené interiérové lišty Fineline Black s lesklým kovovým
zvýraznením (alternatívne: 4AS / 4AX / 4AY / 4BP / XE7 / XEA / XEB)
- 5A1 LED hmlové svetlomety
- 710 M športový kožený volant
- 715 M aerodynamický balík
- 775 BMW Individual strop Anthracite (alternatívne: 776 / XD5)
Kolesá / pneumatiky:
- 21F 19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 647 Bicolour
so zmiešanými pneumatikami a runflat technológiou
(alternatívne: 21H / 24L)
Navyše obsahuje:
- M nástupné prahové lišty (podsvietené)
- M opierka na nohu vodiča
- M bočné označenie, vľavo a vpravo
- M špecifický kľúč od vozidla
- M špecifické koncovky výfukov v chrómovanom prevedení
(v kombinácii s kódom 760 v tmavom chróme)
- Lakované brzdové strmene na oboch nápravách s označením BMW
- Exteriérový obsah v prevedení chrome silver, v prípade objednania kódu
príplatkovej výbavy 760 prevedenie Dark Chrome okrem lišty batožinového
priestoru a mriežky chladiča
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 základná výbava

 príplatková výbava


  

     
   

 





Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Poznámka:
- Metalíza za príplatok (nie pre 750i, 750i xDrive, 750Li, 750Li xDrive,
750d xDrive, 750Ld xDrive)
- BMW iPerformance modely:
- M označenie nahrádza označenie 'i'
- M nástupné prahové lišty nahrádzajú nástupné lišty s označením eDrive
- Bez BMW i-špecifického modrého krytu kolies
- V kombinácii s kódom 3DE M-špecifická mriežka chladiča
bez BMW i-špecifického modrého prevedenia
nie s kódom 3E1 / 7S0 / 7S5 / XC4
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Kód

Model V12 Excellence

Cena s
DPH (20 %)
v€

7GY

0,00

Lak karosérie:
- 300 Alpine White (alternatívne: 475 / 490 / 668 / A72 / A83 / A89 /
A90 / A96 / B65 / C26 / C27 / C2P / S34 / X03 / X04 / X14)
Výbava:
- 205 Automatická Steptronic prevodovka
- 2XL BMW Individual kožený volant s integrovaným dreveným obložením
- 4B7 Interiérové lišty v prevedení Fineline, lesklé
(alternatívne: 4AS / 4AX / XE7 / XEA / XEB)
Kolesá / pneumatiky:
- 27W 20-palcové disky z ľahkej zliatiny W-spoke 646, vysokoleštené,
so zmiešanými pneumatikami (alternatívne: 21H / 22X / 27Z / 2QQ / 2T3)
Obsahuje navyše:
- Strop Alcantara (Ivory White, Canberra Beige, Mocha)
nie s kódom 715 / 754 / 760
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 základná výbava

 príplatková výbava

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA



Executive Lounge

Cena s
DPH (20 %)
v€

7GZ

12.352,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

 

 

 











5.488,00
Výbava:
- 454 Aktívna ventilácia, vzadu (štandard pre M760Li xDrive)
- 460 Komfortné sedadlá vzadu, s elektrickým ovládaním
(štandard pre M760Li xDrive)
- 4F4 Executive Lounge pre zadné sedadlá
- 4F5 Executive Lounge zadná konzola
- 4T6 Masážna funkcia pre zadné sedadlá (štandard pre M760Li xDrive)
- 6FR Balík výbavy Experience
nie s kódom 465 / 4UY / NAFZ

 

  

 









iba s kódom 456 + 453

 

 

 









Executive Lounge

| 21

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Balík M Šport vrátane interiérový
dizajn Pure Excellence

7S0







        





6.212,00
4.713,00
3.731,00

  

     
   

 

Lak karosérie:
- 300 Alpine White (alternatívne: 416 / 475 / 490 / A83 / A96 / B41 /
C26 / S34 / X03 / X04 / X14)
Výbava:
- 255 Športový kožený volant (alternatívne: 2XL / 710 / XL4)
- 5A1 LED hmlové svetlomety
- 715 M aerodynamický balík
Kolesá / pneumatiky:
- 21F 19-palcové M disky z ľahkej zliatiny Double-spoke 647 Bicolour
so zmiešanými pneumatikami a technológiou runflat
(alternatívne: 21H / 24L)
Navyše obsahuje:
- Exteriérový obsah v prevedení chrome silver, v prípade objednania
kódu príplatkovej výbavy 760 prevedenie Dark Chrome okrem lišty
batožinového priestoru a mriežky chladiča
- M bočné označenie, vľavo a vpravo
- M nástupné prahové lišty (podsvietené)
- M opierka na nohu vodiča
- M špecifický kľúč od vozidla
- Strop Alcantara (Ivory White, Canberra Beige, Mocha)
- Kód príplatkovej výbavy 4B7 Interiérové lišty v prevedení Fineline, lesklé
bez extra príplatku pre nasledujúce položky: spona pre madlá stropného
priestoru, úprava držiaka na nápoje pre zadnú konzolu, odnímač pásov
pre zadných pasažierov.
Alternatívne za príplatok: 4AX Drevené interiérové lišty Ash Grain chestnut
s drevenou intarziou, 4AS Drevené interiérové lišty Poplar Grain Grey,
alebo 4LM Drevené interiérové lišty Fineline Black s metalickým efektom,
vysokolesklé alebo XE7 BMW Individual interiérové lišty piano Black alebo
XEA BMW Individual drevené interiérové lišty Eucalyptus Smoke Brown
jemnozrnné, vysokolesklé alebo XEB BMW Individual drevené interiérové
lišty Ash Grain Black / Red, vysokolesklé.
- Zadné koberčeky s vysokým vlasom pre Long verzie.
Poznámky:
- Metalíza za extra príplatok (len pre verzie 4 & 6-valec)
- Kód výbavy 776 BMW Individual strop Alcantara Anthracite k dispozícii
BMW iPerformance modely:
- Bočné označenie 'i' vpredu
- Nástupné prahové lišty s označením eDrive
- BMW i-špecifický modrý kryt kolies
- V kombinácii s kódom 3DE M-špecifická mriežka chladiča
bez BMW i-špecifického modrého prevedenia
      

nie s kódom 337 / 3E1 / 7S5 / XC4
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 základná výbava

 príplatková výbava

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance
Interiérový dizajn Pure Excellence

7S5

2.067,00

      

        





Výbava:
- 255 Športový kožený volant (alternatívne: 2XL)
Navyše obsahuje:
- Strop Alcantara (Ivory White, Canberra Beige, Mocha)
- 4B7 Interiérové lišty v prevedení Fineline, lesklé bez extra príplatku
pre nasledujúce položky: spona pre madlá stropného priestoru, úprava
držiaka na nápoje pre zadnú konzolu, odnímač pásov pre zadných
pasažierov.
Alternatívne: 4AX Drevené interiérové lišty Ash Grain chestnut
s drevenou intarziou, 4AS Drevené interiérové lišty Poplar Grain Grey
alebo 4LM Drevené interiérové lišty Fineline Black s metalickým efektom,
vysokolesklé alebo XE7 BMW Individual interiérové lišty piano Black
alebo XEA BMW Individual drevené interiérové lišty Eucalyptus Smoke
Brown jemnozrnné, vysokolesklé alebo XEB BMW Individual drevené
interiérové lišty Ash Grain Black / Red, vysokolesklé za príplatok.
- Zadné koberčeky s vysokým vlasom pre Long verzie
Poznámka: 776 BMW Individual strop Alcantara Anthracite možné objednať
nie s kódom 775

Interiérový dizajn
Pure Excellence
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BMW Individual Composition

Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

XC4

11.370,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

      

        



 





Čalúnenie:
- ZBFU BMW Individual koža Merino, jemne štruktúrovaná
Smoke White | Black (alternatívne: ZBCR / ZBFQ / ZBKS / ZBRJ / ZBTQ)
Výbava:
- 776 BMW Individual strop Alcantara Anthracite (alternatívne: XD5)
- XE7 BMW Individual interiérové lišty piano Black (alternatívne: XEA / XEB)
- XL4 BMW Individual kožený volant s integrovaným dreveným obložením
nie s kódom 7S5
iba s kódom 403

 







6.445,00

      

        





v kombinácii s kódom 337

4.440,00

      

        





v kombinácii s kódom 4T7

5.584,00

      

        





v kombinácii s kódom 7GZ

4.440,00





























Balík Business Class

ZBC

 

 

 





Čalúnenie:
- NA Exkluzívna koža Nappa, s rozšíreným obsahom
(alternatívne: ZBCR / ZBFQ / ZBFU / ZBKS / ZBRJ / ZBTQ)
Výbava:
- 456 Komfortné sedadlá vpredu, s elektrickým ovládaním
- 460 Komfortné sedadlá vzadu, s elektrickým ovládaním
- 688 Harman Kardon Surround Sound systém
(alternatívne: 6F1)
nie s kódom 481 / 488 / LC
Balík First Class Upgrade

ZFC

10.074,00

      

        



 



 





 

9.360,00

 

8.807,00



 

7.798,00

 



 

7.245,00
8.930,00

 
 

8.930,00

v kombinácii s kódom ZB



 

9.483,00

v kombinácii s kódom 7GZ



 

9.545,00

v kombinácii s kódom 4F4






 





 

8.401,00


 

7.749,00



 

8.303,00

 



Výbava:
- 323 Systém zatvárania dverí Soft-Close
- 415 Slnečná roletka na zadnom okne, elektrická
- 416 Roletky na zadných bočných oknách, elektrické
- 453 Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu
- 454 Aktívna ventilácia sedadiel, vzadu
- 4NB Automatická 4-zónová klimatizácia
- 4ND Prístrojová doska v koži
- 4NM Balík Ambient Air
- 4T7 Masážna funkcia pre predné sedadlá
- 4T6 Masážna funkcia pre zadné sedadlá
- 6F1 Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound systém
Poznámka: 4ND Prístrojová doska v koži nie je možné kombinovať
s BMW Individual koža Merino (ZBCR / ZBFQ / ZBFU / ZBKS / ZBRJ /
ZBTQ / Z1XX) nakoľko 4ND je jeho súčasťou
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iba s kódom ZBC; nie s kódom 481 / LC

      

        

iba s kódom 4HA / 4HC



 

 







Balík Driving Innovation

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

ZDI

1.857,00

      

        





1.685,00

      

        





      

        





      

       






      

       






      

       

      

        







 

v kombinácii s kódom 337 / 7S0

Výbava:
- 552 Adaptívne LED svetlomety vrátane BMW Selective Beam
(alternatívne: 5AZ )
- 5A1 LED hmlové svetlomety
- 5DP Parkovací asistent
nie s kódom 524 / ZDP
Balík Driving Innovation Plus

ZDP

6.310,00
5.818,00

v kombinácii s kódom 337 / 7S0

6.125,00
5.633,00

v kombinácii s kódom 536 / ZPH

6.052,00

Výbava:
- 3DS BMW Display Key (kľúč)
- 5A1 LED hmlové svetlomety
- 5AT Driving Assistant Plus
- 5AZ BMW Laserlight (BMW laserové svetlomety) vrátane ostrekovačov
- 5DP Parkovací asistent
- 5DV Diaľkovo ovládané parkovanie vozidla (nie pre 740e iPerformance,
740Le iPerformance, 740Le xDrive iPerformance)
- 5DL Bočný pohľad prostredníctvom kamier
- 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných
telefónov
nie s kódom 524 / ZDI
Balík Advanced Heating

ZPH

1.943,00

 

1.611,00
v kombinácii s kódom ZDP

1.870,00
1.538,00

 



 

 

 
 



 
 





 








Výbava:
- 3DS BMW Display Key (kľúč)
- 4HC Balík Heat Comfort, vpredu a vzadu
- 536 Nezávislé kúrenie
- 6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania mobilných
telefónov
      

iba s kódom 460 + (456 / LC); nie s kódom 248 + 494

       

Kolesá / pneumatiky
331,00

                





v kombinácii s kódom 24N / 2T3 / 27Z

0,00







v kombinácii s kódom 21H / 21F

0,00








      

        











      

        





Kolesá s pneumatikami typu runflat

258

iba s kódom 21F / 21H / 23G / 23K / 24L /
24N / 27X / 27Z / 2T3 / 2WS
iba s kódom 21F / 21H / 22M / 23G / 23K /
24L / 27X / 27Z / 2T3 / 2WS; nie s kódom 22N
19-palcové M disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 647 Bicolour, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou
21F
Poznámka: Prevedenie bicolour (Silver, Ferric Grey),
leštené, bez možnosti, použitia snehových reťazí



0,00

iba s kódom 258
iba s kódom 337 / 7S0
 základná výbava

 príplatková výbava
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Kolesá / pneumatiky
20-palcové M disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 648 Bicolour,
so zmiešanými pneumatikami
a runflat technológiou
21H
Poznámka: Prevedenie bicolour (Silver, Orbit Grey),
leštené, možnosť použitia snehových reťazí

1.344,00

      

        







0,00







        























  



































iba s kódom 258
      

iba s kódom 337 / 7S0
20-palcové M disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 760, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou
iba s kódom 258; nie s kódom 7GY

22M

0,00



22N

0,00



20-palcové M disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 648 Bicolour,
so zmiešanými pneumatikami
Poznámka: S BMW Mobility systémom
nie s kódom 258

22X

0,00



17-palcové disky z ľahkej zliatiny
V-spoke 618
Poznámka: S BMW Mobility systémom

23F

0,00

23G

0,00

20-palcové M disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 760,
so zmiešanými pneumatikami
Poznámka: S BMW Mobility systémom

18-palcové disky z ľahkej zliatiny
V-spoke 642 a runflat technológiou
Poznámka: Prevedenie Reflex Silver,
možnosť použitia snehových reťazí

      

       

1.499,00
iba s kódom 258
19-palcové disky z ľahkej zliatiny
V-spoke 620, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou
Poznámka: Prevedenie Reflex Silver,
bez možnosti použitia snehových reťazí

23K

   

2.894,00

1.395,00

  

     

iba s kódom 258
19-palcové disky z ľahkej zliatiny
Double-spoke 630, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou
Poznámka: Prevedenie Reflex Silver,
bez možnosti použitia snehových reťazí

24L

3.204,00

1.705,00

  

     
   

0,00

 

iba s kódom 258
20-palcové disky z ľahkej zliatiny
V-spoke 628 Bicolour, so zmiešanými
pneumatikami a runflat technológiou
Poznámka: Prevedenie Ferric Grey, leštené,
bez možnosti použitia snehových reťazí

24N

4.134,00

2.636,00
1.344,00
iba s kódom 258
26 |

  

     
   

 

20-palcové disky z ľahkej zliatiny
W-spoke 646, vysokoleštené,
so zmiešanými pneumatikami
Poznámka: S BMW Mobility systémom
iba s kódom 7GY; nie s kódom 258

Cena s
DPH (20 %)
v€

27W

18-palcové disky z ľahkej zliatiny
W-spoke 643 a runflat technológiou
Poznámka: Prevedenie Reflex Silver, leštené,
možnosť použitia snehových reťazí

27X

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód



0,00

























                

















        

















1.809,00

310,00

  

     
   

0,00

 

iba s kódom 258
20-palcové disky z ľahkej zliatiny
W-spoke 646, vysokoleštené
so zmiešanými pneumatikami
a runflat technológiou
Poznámka: Kované, leštené,
bez možnosti použitia snehových reťazí

27Z

4.393,00

2.894,00

  

     
   

1.705,00

 


0,00



iba s kódom 258
      

iba s kódom 3E1

     


iba s kódom 7GY
Bezpečnostné skrutky kolies

2PA

0,00

20-palcové disky z ľahkej zliatiny
BMW Individual V-spoke 649 Bicolour,
kované, so zmiešanými pneumatikami
Poznámka: S BMW Mobility systémom
iba s kódom 7GY; nie s kódom 258

2QQ

0,00

20-palcové disky z ľahkej zliatiny
BMW Individual V-spoke 649 Bicolour,
kované so zmiešanými pneumatikami
a runflat technológiou
2T3
Poznámka: Prevedenie Ferric Grey vrátane
detailov v bicolour prevedení Silver, Ferric Grey,
kované, leštené, bez možnosti použitia snehových reťazí



4.600,00

3.101,00
1.912,00

  

     
   

 


0,00
iba s kódom 258



iba s kódom 7GY


      

nie s kódom 337 / 7S0
18-palcové disky z ľahkej zliatiny
Multi-spoke 619 a runflat technológiou
2WS
Poznámka: LBS koleso, prevedenie Reflex Silver,
možnosť použitia snehových reťazí

1.138,00

0,00

      

       

iba s kódom 258
Dojazdové rezervné koleso
Poznámka: zmenšenie objemu batožinového
priestoru o približne 130 l

 základná výbava

300

258,00

 príplatková výbava
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čalúnenie
      

        





LCCY - Canberra Beige | Canberra Beige

      

        





LCDQ - Canberra Beige | Canberra Beige / Dark Coffee

      

        





LCEQ - Ivory White | Ivory White / Dark Coffee

      

        





LCEW - Ivory White | Black

      

        





LCEX - Ivory White | Ivory White

      

        





LCMI - Black / M špecifické prešívanie olemovanie | Black
iba s kódom 337 + 456 + (775 / 776); nie s kódom 453 / 454

      

        









Koža Dakota

LC

0,00

 

nie s kódom 7GZ

 





LCMY - Mocha | Black

      

        





LCRI - Cognac | Black

      

        





LCSW - Black | Black

      

        





                





Exkluzívna koža Nappa,
s rozšíreným obsahom

NA

1.540,00

      

        





iba s kódom 456

      

        





NACY - Canberra Beige | Canberra Beige

                





NADQ - Canberra Beige | Canberra Beige / Dark Coffee

                





NAEQ - Ivory White | Ivory White / Dark Coffee

                





NAEW - Ivory White | Black

                





NAEX - Ivory White | Ivory White

                





NAFZ - Zagora Beige | Black

                





NAMY - Mocha | Black

                





NARI - Cognac | Black

                





NASW - Black | Black

                





      

        





v kombinácii s kódom ZBC

BMW Individual koža Merino,
jemne štruktúrovaná

0,00

ZB

9.096,00



7.556,00

28 |

 

v kombinácii s kódom XC4

0,00

      

        





v kombinácii s kódom ZBC

7.741,00

      

        





nie s kódom 4ND; iba s kódom 456

      

        





ZBCR - Caramel | Black

                





iba s kódom 775 / 776 / XD5

      

        





ZBFQ - Fiona Red | Black

                





iba s kódom 775 / 776

      

        





ZBFU - Smoke White | Black

                





iba s kódom 775 / 776 / XD5

      

        





ZBKS - Kashmir Cashmere Beige | Black

                





iba s kódom 775 / 776 / XD5

      

        





ZBRJ - Smoke White | Viola Dark; iba s kódom XD5

                





ZBTQ - Tartufo | Black

                





iba s kódom 775 / 776 / XD5

      





 základná výbava

 príplatková výbava

        

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Dizajn interiéru
Drevené interiérové lišty Poplar Grain Grey 4AS
v kombinácii s kódom 337
Drevené interiérové lišty Ash Grain
chestnut s drevenou intarziou

4AX

                





0,00

      

        





713,00

      

        





568,00



145,00
v kombinácii s kódom 337
Drevené interiérové lišty American Oak
s kovovou intarziou

4AY

v kombinácii s kódom 337

145,00

      

        





713,00

      

        





145,00

      

        





      

        





                





568,00

      

        





0,00

      

        





      

        





      

        





                





      

        





                





                





      

        





nie s kódom 2XL / 7S5
Interiérové lišty v prevedení Fineline, lesklé 4B7
Drevené interiérové lišty
Poplar Grain light

4BP

v kombinácii s kódom 337

0,00

nie s kódom 2XL / 7S5
Drevené interiérové lišty Fineline
high-gloss s hliníkom
nie s kódom 7S5
Drevené interiérové lišty Fineline Black
s metalickým efektom, vysokolesklé

4K2

0,00

4LM

568,00

v kombinácii s kódom 337

0,00

nie s kódom 2XL



nie s kódom 7GY
Prístrojová doska v koži

4ND

v kombinácii s kódom ZFC

1.499,00
0,00

Keramické povrchy ovládačov

4U1

589,00

                





BMW Individual strop Anthracite

775

393,00

      

        





0,00

      

        





      

v kombinácii s kódom 337

        





BMW Individual strop Alcantara Anthracite 776

1.447,00

                





v kombinácii s kódom 337

1.054,00

      

        





0,00

      

        







 

        





nie s kódom 7S0

v kombinácii s kódom 7S5 / 7S0 / XC4
iba s kódom 403
BMW Individual strop Alcantara

XD5

1.654,00

 

      









207,00
1.261,00

      

        





207,00

      

        





0,00

      

        





iba s kódom 403



 

iba s kódom ZBCR / ZBFU / ZBKS / ZBRJ / ZBTQ

                





      

        





v kombinácii s kódom 337
v kombinácii s kódom 7S5 / 7S0
v kombinácii s kódom XC4

BMW Individual interiérové lišty
piano Black

XE7

1.395,00

 









827,00
v kombinácii s kódom 337

827,00

      

        





v kombinácii s kódom XC4

0,00
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

XEA

1.395,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Dizajn interiéru
BMW Individual drevené interiérové
lišty Eucalyptus Smoke Brown
jemnozrnné, vysokolesklé

      

        







827,00
v kombinácii s kódom 337

827,00

      

        





v kombinácii s kódom XC4

0,00

      

        





1.395,00

      

        





BMW Individual drevené interiérové
lišty Ash Grain Black / Red, vysokolesklé XEB



827,00
827,00

      

        





v kombinácii s kódom XC4

0,00

      

        





Prahové lišty s označením BMW Individual 778
nie s kódom 337 / 7S0
iba s kódom 490 / S34 / X03 / X04 / XC4 / Z1XX / ZB

0,00

      

       

  

     







        





v kombinácii s kódom 337

Hnacia sústava
M Sport brzdy

2NH

465,00
233,00

   

 

Obsah:
- Modré brzdové strmene s označením M
- 18-palcové brzdy (vpredu / vzadu)
- Dostupné s / bez 337 Balík M Šport
iba s kódom 21F / 21H / 23G / 23K / 24L /
24N / 27X / 27Z / 2T3 / 2WS

      

Integrálne aktívne riadenie

2VH

1.499,00

                





Adaptívne vzduchové odpruženie
na oboch nápravách

2VR

0,00

                





Poznámka: možné manuálne nastavovanie výšky vozidla:
zvýšenie do 35 km/h o úroveň 20 mm,
zníženie do 120 km/h o úroveň 10 mm.
Executive Drive Pro

2VS

3.049,00

Radiaci systém podvozka vrátane aktívnych stabilizátorov
(elektromechanických) na oboch nápravách. Aktívna stabilizácia potláča
nakláňanie karosérie na rovinkách aj v zákrutách na minimum. Stabilizátory
sú v činnosti neustále, keď je vozidlo v pohybe.Komfort pruženia zlepšuje
Dynamické riadenie tlmičov (Dynamic Damper Control), údaje z navigačného
systému, analýza jazdného štýlu a príprava podvozka na podmienky na
ceste v predstihu zachytené kamerou.
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 základná výbava

 príplatková výbava

               

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Pohon a prevodovka
M – špecifický výfukový systém
iba s kódom 337 / 7S0

1MA

Automatická Steptronic prevodovka

205

620,00
0,00

   
                

Športová automatická Steptronic
prevodovka

2TB

v kombinácii s kódom 337

300,00
0,00

iba s kódom 255
Automatická Steptronic prevodovka
s radiacimi páčkami na volante







iba s kódom 7GY

2TE

v kombinácii s kódom 337 / 7S0

               
      

       

      

       

207,00







0,00













iba s kódom 255

Pomoc vodičovi*
3AG

0,00

                





Parkovacie senzory vpredu a vzadu (PDC) 508

0,00

                





Driving Assistant**

0,00

      





Cúvacia kamera

5AS

        

Asistenčný systém vodiča, ktorého komponentmi sú:
- Varovný systém opustenia jazdného pruhu. Sleduje značenie na ceste
pri jazde rýchlosťou nad cca. 70 km/h a pomáha zabrániť neželanému
opusteniu jazdného pruhu prostredníctvom citeľných varovných vibrácií
vo volante. Keď vodič zapne smerovku (vrátane impulznej funkcie), čím
naznačí úmysel zmeny jazdného pruhu, varovanie sa neaktivuje. Činnosť
systému sa zobrazuje na prístrojovom paneli.
- Varovný systém zmeny jazdného pruhu.
Neustále sleduje oblasti po stranách vozidla, odhaľuje iné vozidlá v "mŕtvych
uhloch" pri jazde rýchlosťou nad cca. 10 km/h a pri naznačenom úmysle
vodiča zmeniť jazdný pruh – zapnutím smerovky (vrátane impulznej funkcie).
V prípade potreby aktivuje varovanie vibráciami vo volante a blikajúcim
symbolom na vonkajšom spätnom zrkadle.
- Kolízne varovanie a varovanie pred chodcami s funkciou brzdenia v meste.
Pri jazde rýchlosťou v rozsahu cca. od 10 km/h do 60 km/h (pre osoby),
resp. do 80 km/h (pre vozidlá) aktivuje varovanie a v prípade potreby brzdí.
Ak nie je možné zrážke zabrániť, funkcia brzdenia v meste zníži rýchlosť,
a teda zmierni následky kolízie. Kolízne varovanie tiež upozorňuje na hrozbu
zrážky s predchádzajúcim vozidlom vo vyššej rýchlosti, vrátane prípravy bŕzd
do pohotovostného režimu, pre skrátenie brzdnej dráhy. Systém sa ovláda
tlačidlom na ovládacej jednotke asistenčných systémov vodiča.
- Zadný varovný systém pred premávkou zboku. Podporuje vodiča napríklad
pri cúvaní z parkovacieho miesta a upozorní ho na hrozbu kolízie s
premávkou, prichádzajúcou zo strán, na miestach, kde nie je dostatočný
výhľad. V kombinácii s kódom 3AG Cúvacia kamera je Zadný varovný
systém pred premávkou zboku rozšírený aj o reálne zobrazenie.
- Zadný predkolízny systém. Odhaľuje hrozbu nárazu zozadu pomocou
radarových senzorov a upozorní vodiča za vami na nebezpečenstvo
pomocou varovných smeroviek, blikajúcich dvojnásobnou rýchlosťou.
Ak už nie je možné kolízii zabrániť, aktivujú sa preventívne ochranné
opatrenia (napnutie bezpečnostných pásov, zatvorenie okien atď.).
- Speed-limit info vrátane indikácie zákazu predbiehania.
* Bezpečnostné asistenčné systémy vozidiel BMW nepreberajú plnú autonómnu kontrolu nad vozidlom bez nutnosti zásahov vodiča.
Pôsobia ako preventívne systémy na zmiernenie účinkov prípadnej kolízie a vodič v každom prípade aspoň čiastočne musí ovládať vozidlo.
** Pre aktuálny zoznam dostupností jednotlivých funkcií príplatkovej výbavy 5AS Driving Assistant a 5AT Driving Assistant Plus na území
Slovenskej republiky a v jednotlivých krajinách EÚ prosím kontaktujte svojho BMW predajcu.
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

5AT

1.974,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Pomoc vodičovi*
Driving Assistant Plus**
v kombinácii s kódom ZDP

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 (Pozrite si obsah
výbavy kódu 5DF Aktívny systém udržiavania rýchlosti s funkciou Stop&Go).
- Asistent riadenia a jazdného pruhu. Podporuje vodiča tým, že udržiava
vozidlo v strede jazdného pruhu komfortnými zásahmi do riadenia, pri jazde
rýchlosťou do 210 km/h, ako aj v monotónnych situáciách (Asistent pre
jazdu počas zhustenej premávky). Vodič môže do funkcie kedykoľvek
zasiahnuť.
- Asistent zmeny jazdného pruhu (dostupné len na území Nemecka).
Pomáha vodičovi komfortným automatickým preradením sa do vedľajšieho
pruhu, pri jazde v rozsahu rýchlosti 70 – 180 km/h, na povel dlhšieho
podržania ovládača smerovky.
- Asistent udržiavania jazdného pruhu s aktívnou ochranou pred bočnou
kolíziou. Pomáha vodičovi udržať vozidlo v jazdnom pruhu a zabrániť
neželanej kolízii s vozidlami vo vedľajších pruhoch prostredníctvom
komfortných zásahov do riadenia, pri jazde v rozsahu rýchlosti
70 – 210 km/h. V rozsahu 30 – 70 km/h je k dispozícii obmedzená
funkčnosť prostredníctvom impulzu vo volante do opačného smeru.
- Predný varovný systém pred premávkou zboku. Podporuje vodiča napríklad
pri výjazde z bočnej ulice alebo parkoviska a upozorní ho na hrozbu kolízie
s premávkou, prichádzajúcou zo strán, na miestach, kde nie je dostatočný
výhľad.
- Automatický vyhýbací manéver. Poskytuje pomoc v kritických situáciách,
kedy je ešte možné vyhnúť sa kolízii. Na želanie vodiča sa pri prejazde
okolo iných vozidiel aktivuje zásah do riadenia.
- Varovný systém pre križovatky. Poskytuje upozornenie na vozidlá,
prichádzajúce zo strán, pri rýchlosti jazdy do 85 km/h (vizuálne upozornenie
v predstihu a akustické varovanie).
Bočný pohľad prostredníctvom kamier
(strana 33, obrázok 01)

5DL

765,00

5DP

362,00

5DV

568,00

v kombinácii s kódom ZDP
Parkovací asistent

0,00

v kombinácii s kódom ZDI / ZDP
Diaľkovo ovládané parkovanie vozidla

0,00

v kombinácii s kódom ZDP

0,00

        





                





      





        

               
      

       

      

       

Pre parkovanie v úzkych priestoroch, kde je pre vodiča a posádku problém
dostatočne otvoriť bočné dvere vozidla. Vozidlo sa zaparkuje automaticky
na miesta, kolmo na vozovku, aktivovaním funkcie "Remote Control Parking"
(diaľkovo ovládané parkovanie) na kľúči BMW Display Key. Vodič sa v priebehu
parkovania nachádza mimo vozidla. Funkciu je možné aktivovať na rovine
alebo v stúpaní a klesaní s maximálnym sklonom 5 %.
iba s kódom 3DS + 5DL + 5DP



iba s kódom 5DL + 5DP

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

 príplatková výbava

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Výhľad a svetlá
Rozšírený balík vonkajších
spätných zrkadiel

4T8

0,00

                





Poznámka:
- pre model M760Li xDrive spätné zrkadlá v prevedení Galvanic Cerium Grey,
podklad v čiernom vysokolesklom prevedení
- pre model M760Li xDrive V12 Excellence (v kombinácii s kódom 7GY)
spätné zrkadlá vo farbe karosérie a podklad spätných zrkadiel
vo vysokolesklom chróme
Adaptívne svetlomety

524

693,00

      

        





Adaptívne LED svetlomety vrátane
BMW Selective Beam

552

1.809,00

      

        





0,00

      

        





      

        





v kombinácii s kódom ZDI
nie s kódom 524
LED hmlové svetlomety

5A1

                





0,00

      

        





217,00

v kombinácii s kódom 337 / 7S0 / ZDI / ZDP



iba s kódom 7GY
Asistent diaľkových svetiel

5AC

0,00

                





BMW Laserlight
(BMW laserové svetlomety)
vrátane ostrekovačov (obrázok 02)

5AZ

3.049,00

                





1.638,00

      

        





0,00

      

        





      

        





                





v kombinácii s kódom ZDI
v kombinácii s kódom ZDP

- LED technológia pre vysokú intenzitu osvetlenia a jeho široký záber
- Laserový modul pre diaľkové svetlá, na zdvojnásobenie ich intenzity
v porovnaní s bi-LED jednotkami (dosah až do 600 m – svetlo je emitované
z vysokovýkonných modrých laserových diód a konvertované na biele svetlo
vysokej intenzity vo fosforových jednotkách)
Vrátane špecifických dizajnových detailov a exkluzívneho označenia
"BMW Laserlight".
nie s kódom 524
BMW Night Vision s rozoznaním
osôb a zvierat vrátane zvýraznenia
nebezpečných objektov za pomoci
Dynamic Marker Lights

［ 01 ］

6UK

2.274,00

［ 02 ］

| 33

Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Pohodlie sedadla / sedadiel
                





      

        





iba s kódom 456

      

        





iba s kódom 4NB



 

  





                





      









        





2.274,00

                





1.137,00

      

        





0,00

      

        





      

        





0,00

                





2.274,00

                









Aktívna ventilácia sedadiel, vpredu

453

837,00

v kombinácii s kódom ZFC

Aktívna ventilácia sedadiel, vzadu

0,00

454

837,00

v kombinácii s kódom ZFC

0,00

v kombinácii s kódom 7GZ

0,00

 


iba s kódom 453 + 460

      
456

v kombinácii s kódom 4T7
v kombinácii s kódom 337 / ZBC
nie s kódom 488
Elektrické nastavovanie predných sedadiel,
s pamäťou pre sedadlo vodiča
459
Komfortné sedadlá vzadu,
s elektrickým ovládaním

460

v kombinácii s kódom 7GZ

 základná výbava

494

 príplatková výbava

 

      




 










        









0,00

      

        





0,00



 

300,00

v kombinácii s kódom 456

 
 

                

0,00

Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca 488
Vyhrievanie predných sedadiel

 

0,00

v kombinácii s kódom ZBC

 



        

 

iba s kódom 4HA / 4HC
Komfortné sedadlá vpredu,
s elektrickým ovládaním
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Balík sedenia Executive Lounge

4F4

Cena s
DPH (20 %)
v€
2.274,00

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

 

 

 











1.757,00
v kombinácii s kódom 456

1.757,00

 

 

 









v kombinácii s kódom 7GZ

0,00

 

  

 









 

 

 









3.049,00

 

  

 









0,00

 

  

 









 

  

 









Predné sedadlo spolujazdca obsahuje:
- Predĺženie smerom dopredu pohybu sedadla o 90 mm
(pre zlepšené nastavenie dopredu a dozadu)
- Sklopné operadlo spolujazdca
- Opierka hlavy možno sklopiť dopredu
- Elektricky nastaviteľný uhol náklonu obrazoviek kódu príplatkovej
výbavy 6FR
Pre priestor zadných pasažierov obsahuje koberčeky s vysokým vlasom.
Poznámky:
- Drevený interiérový prúžok s chrómovaným olemovaním okolo prívodov
klimatizácie v zadnej konzole
- Predné sedadlo spolujazdca bez možnosti nastavenia podhlavníka
(vankúš na hlavovej opierke), bedrovej opierky, bez možnosti nastavenia
výšky hlavovej opierky, znížené nastavenie smerom dozadu pre sedadlo
dopredu a dozadu
- Obsahuje predĺžený rozsah pozdĺžneho elektrického nastavenia sedadla
spolujazdca, možnosť sklopenia operadla sedadla spolujazdca a elektricky
ovládaná výsuvná opierka pre nohy na zadnej strane sedadla spolujazdca,
koberčeky s vysokým vlasom vzadu.
- V kombinácii s kódom 4T7 Masážna funkcia pre predné sedadlá
bez masážnej funkcie pre spolujazdca
- V kombinácii s kódom 4HB Balík Heat Comfort, vpredu povinnosť
pre 4HA Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
- V kombinácii s kódom 4F5 "Executive Lounge" zadná konzola, povinnosť
pre 7GZ Executive Lounge
- V kombinácii s kódom 460 Komfortné sedadlá vzadu, s elektrickým
ovládaním, umožňuje náklon operadla o úroveň 41°
- V kombinácii s čalúnením ZB BMW Individual koža Merino, jemne
štruktúrovaná, povinosť kódu Balík výbavy Experience
iba s kódom 453 + 454 + 456 + 460 + 4T6 + (4HA / 4HC) + 6FR
nie s kódom LCMI / NAFZ



iba s kódom 6FR; nie s kódom NAFZ
Executive Lounge zadná konzola
v kombinácii s kódom 7GZ

4F5

Poznámka:
Dve sedadlá vzadu, sklápajúci stolík na zadnej strane operadla sedadla
spolujazdca, 2 integrované držiaky nápojov, odkladací priestor v stredovej
konzole, koberčeky s vysokým vlasom vzadu vrátane BMW Touch Command
(tablet)
iba s kódom 460 + 4F4 + (6FR / 6U9)
nie s kódom 465 / 4UY / LCMI / NAFZ
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Pohodlie sedadla / sedadiel
Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu

4HA

465,00

v kombinácii s kódom 453 / 454

0,00

nie s kódom 494













                





                





      









        





                







 

 









 

 







      

nie s kódom 4HC
Balík Heat Comfort, vpredu
nie s kódom 248 + 4HC

                

4HB

351,00



 

        
  







Poznámka:
Obsahuje vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie lakťových opierok v paneli dverí,
stredovej konzole a vyhrievanie volantu.
Balík Heat Comfort, vpredu a vzadu

4HC

879,00
413,00

v kombinácii s kódom ZPH

0,00



 
 

 
  

      


 







       

Poznámka:
Obsahuje vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie lakťových opierok v paneli dverí,
stredovej konzole a vyhrievanie volantu.
Iba v kombinácii s kódom 460 Komfortné sedadlá vzadu, s elektrickým
ovládaním a 456 Komfortné sedadlá vpredu, s elektrickým ovládaním
iba s kódom 460 + (456 / LC); nie s kódom 248 + 494
Masážna funkcia pre zadné sedadlá

4T6

1.137,00

v kombinácii s kódom ZFC

0,00

v kombinácii s kódom 7GZ

0,00

 

 

        
 





Poznámka:
- V kombinácii s kódom 6FR Balík výbavy Experience alebo 6U9
BMW Touch Command 8 masážnych programov, 3 úrovne intenzity
pre dokonalú relaxáciu a aktiváciu svalov.
Vrátane Vitality programu: aktívny tréning tela určený pre relaxáciu
a regeneráciu svalov počas dlhých jázd. Iba v kombinácii s kódom 6FR.
Možnosť zobrazenia animácií tréningových programov aj v priestore
zadných sedadiel s integrovanými monitormi.
Obsah bez kódov 6FR / 6U9: tréning celého tela v 3 úrovniach intenzity.
Kód výbavy 4T6 Masážna funkcia pre zadné sedadlá v kombinácii
s kódom 4F4 Balík sedenia Executive Lounge iba s kódom 4T7 Masážna
funkcia pre predné sedadlá
      

iba s kódom 460
Masážna funkcia pre predné sedadlá

4T7

v kombinácii s kódom 4F4 / 7GZ

1.137,00
775,00

v kombinácii s kódom ZFC

0,00





      

 

 

        

 









      

        





Poznámka:
8 masážnych programov, 3 úrovne intenzity pre dokonalú relaxáciu
a aktiváciu svalov.
V kombinácii s kódom výbavy 4F4 Balík sedenia Executive Lounge alebo
7GZ Executive Lounge bez masážnej funkcie pre predných pasažierov.
V kombinácii s kódom 4F4 Balík sedenia Executive Lounge iba s kódom
4T6 Masážna funkcia pre zadné sedadlá.
iba s kódom 456

Volanty
Vyhrievanie volantu

248

279,00

                





Športový kožený volant

255

207,00

      

        





0,00

      

        





v kombinácii s kódom 7S0 / 7S5 / XL4
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 základná výbava

 príplatková výbava

BMW Individual kožený volant
s integrovaným dreveným obložením

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

        





        





        





413,00

                





v kombinácii s kódom 7S0

207,00

      

        





v kombinácii s kódom 337

0,00

      

        





      

       






        





2XL

713,00

      


0,00
v kombinácii s kódom 7S0 / 7S5
v kombinácii s kódom XL4

506,00

      

0,00

      


iba s kódom 7GY
M kožený volant

710

iba s kódom 2TB
iba s kódom 2TE



nie s kódom 7GY
BMW Individual kožený volant
s integrovaným dreveným obložením

XL4

713,00

      


0,00
v kombinácii s kódom XC4

0,00

      

        





506,00

      

        





nie s kódom 2TB / 2TE / 337

                





iba s kódom (XE7 / XEA / XEB) + (255 / 2XL)

      

        





                





      

        





                





      

        





                













v kombinácii s kódom 7S0 / 7S5



iba s kódom 7GY + (XE7 / XEA / XEB)

Komfort klímy
Klímakomfortné sklá

356

1.240,00

iba s kódom 358
Klímakomfortné čelné sklo

358

v kombinácii s kódom 356
Slnečná roletka na zadnom okne,
elektrická

0,00
415

v kombinácii s kódom 416 / ZFC
Roletky na zadných bočných oknách,
elektrické

248,00

416

486,00
0,00



1.282,00



0,00

 

 
 

930,00
v kombinácii s kódom ZFC

 



  
 




 









      

        



 

Poznámka: Pre verzie Li/Li xDrive/Le/Le xDrive/Ld/Ld xDrive vrátane
ambientného osvetlenia zadných dverí v prednej časti. V závislosti od výbavy
modelu možnosť ovládania intenzity svietenia pomocou dotykového senzoru
alebo prostredníctvom BMW Touch Command. Obsahuje 415.
iba s kódom 415

 







Stmavené sklá, vzadu

420

537,00

                





Automatická 4-zónová klimatizácia

4NB

899,00

                





4NM

331,00

                





      

        







 

v kombinácii s kódom ZFC
Balík Ambient Air

0,00

v kombinácii s kódom ZFC

0,00



 

 







Poznámka:
Ionizácia a osviežovanie vzduchu v interiéri prostredníctvom "vzduchových
parfumovaných náplní". 2 vône v priehradke spolujazdca.
iba s kódom 4NB
Nezávislé kúrenie
v kombinácii s kódom ZPH
iba s kódom 3DS
iba s kódom 7GY

536

1.757,00
0,00
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Vonkajšie a vnútorné funkčné vybavenie
Alarm systém s diaľkovým ovládaním

302

0,00

                





Automatické otváranie zadnej kapoty
vrátane funkcie Soft-Close

316

0,00

                





Integrované univerzálne diaľkové
ovládanie

319

269,00

                





Komfortný vstup

322

0,00

                





Systém zatvárania dverí Soft-Close

323

703,00

                





  

     







      

       

                





v kombinácii s kódom ZFC
Sklopné ťažné zariadenie
s elektrickým ovládaním
BMW Display Key (kľúč)
(strana 39, obrázok 01)

0,00
3AC

1.344,00

3DS

300,00

v kombinácii s kódom 536 / ZPH

0,00

      

       

v kombinácii s kódom ZDP

0,00

      

        





      

        









Obsahuje:
- LCD farebný displej vrátane dotykovej funkcie
- Zobrazuje status vozidla (množstvo paliva a dojazd, servisný stav a iné)
- Ovládanie klimatizovaných funkcií vozidla (v prípade výbavy 536)
- Vrátane USB kábla pre nabíjanie
- Bezdrôtové nabíjanie kľúča v prípade výbavy 6NW
Poznámka:
- Diaľkovo ovládané parkovanie vozidla za pomoci kľúča v prípade výbavy 5DV
iba s kódom 6NW
Panoramatické strešné okno

402

1.230,00

Strešné okno s elektrickým ovládaním

403

1.540,00

Sky Lounge – panoramatické strešné okno 407

2.171,00

 

  

 





                
 

  

 













Poznámka:
Farebné nastavenie osvetlenia strechy v 6 preddefinovaných farbách.
Integrácia LED osvetlenia vrátane iluminovaných 15.000 grafických povrchov.
Velúrové koberčeky

423

0,00

                





Fajčiarska výbava

441

52,00

                





Priechodný nakladací systém
(rozmery otvoru 30 x 20 cm)

465

155,00

                





4M8

413,00

                





4UR

0,00

                





4UY

300,00

                









BMW Individual osvetlenie
pre zadných cestujúcich
nie s kódom 402 / 407
Ambientné osvetlenie vrátane
Welcome Light Carpet (osvetlenie
nástupného priestoru pred vozidlom)
(strana 39, obrázok 02)
Ski a snowboard taška

Poznámka:
V kombinácii s kódom výbavy 300 Dojazdové rezervné koleso upevnenie
Ski a snowboard tašky len pri odstránení rezervného kolesa.
 

iba s kódom 465
BMW Individual chladiaci box

791

1.447,00

Poznámka: Redukcia objemu batožinového priestoru o približne 50 l.
nie s kódom 300 Dojazdové rezervné koleso / 465 / 4UY
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 základná výbava

 príplatková výbava

  

 





               

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

Rádio / navigácia
Navigačný systém Professional

609

0,00

                





Poznámka:
3-ročný update máp prostredníctvom autorizovaného BMW predajcu
(neobsahuje inštalačný poplatok).
Možnosť ovládania navigačného systému / telefónu prostredníctvom
hlasového ovládania. Funkčnosť v závislosti od zvoleného jazyka.
CD prehrávač vrátane DVD prehrávania

650

0,00

                





DAB tuner

654

475,00

                





［ 01 ］

［ 02 ］

［ 03 ］
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Komunikácia a informácie*
BMW Head-Up displej

610

0,00

                





                





                





                





      

        





                









Plnofarebná projekcia na čelné sklo, obsahujúca informácie relevantné
pre jazdu a špecifické pre danú situáciu, s automatickou reguláciou jasu
zobrazenia, 3D grafikou pre realistické zobrazenie križovatiek a odbočiek.
Jednoduché a praktické ovládanie pomocou systému.
Teleservices

6AE

0,00

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

6AK

0,00

Poznámka:
Obsahuje prístup do mobilného portálu BMW Online vrátane e-mailového
prístupu, online stavu počasia, online aktualít, online vyhľadávania.
Integrácia zariadení Apple a Android umožňuje využívať obsah aplikácií
pre tieto zariadenia. Obsah aplikácií sa môže líšiť v závislosti od typu
výrobcu. Výber aplikácií: Twitter, Aupeo! atď.
Obsah a dostupnosť služieb sa líši v závislosti od krajiny v ktorej sa vozidlo
nachádza.
Pre využívanie personalizovaných služieb nutnosť zákazníckej registrácie.
Platnosť služby BMW Online: 3 roky (možnosť predĺženia platnosti).
Externý telefón pre zadnú časť kabíny

6NB

858,00

Mobilná kompatibilita s rozšírenými
funkciami pre smartphone telefóny

6NS

0,00

Obsahuje:
- 2x USB rozhranie
- Wi-Fi audio streaming
- Možnosť prehrávania videí prostredníctvom USB rozhrania
- Funkcia Office
Mobilná kompatibilita vrátane
bezdrôtového nabíjania mobilných
telefónov

6NW

103,00

v kombinácii s kódom ZDP

0,00

      

        

v kombinácii s kódom ZPH

0,00

      

       

Rozšírená funkčnosť v závislosti od prvkov Bluetooth / USB zariadenia:
- Zlepšená hands-free funkčnosť pre predného spolujazdca vďaka
druhému mikrofónu
- 2 USB prípojky s nabíjacím prúdom 2,1 A pre rýchlejšie nabitie
smartfónov alebo tabletov
- Wi-Fi audio streaming
- Príprava na Wi-Fi hotspot. Využitie SIM karty, inštalovanej vo vozidle
(iba v kombinácii s kódom 6WD)
- 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
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Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

Kód

                





506,00

                





v kombinácii s kódom 6FR

0,00

                





v kombinácii s kódom 4F5

0,00





BMW Gesture Control
(ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)

6U8

258,00

Možnosť ovládania špeciálne definovaných funkcií pomocou gest rukou,
ktoré detekuje 3D senzor v hornej časti stredovej konzoly.
BMW Touch Command
(strana 39, obrázok 03)

6U9

 

  

 





 

  

 





Multifunkčné ovládanie systémov a funkcií komfortu, informácií, zábavy
a komunikácie prostredníctvom tabletu s dotykovým 7-palcovým displejom.
Tablet je odnímateľný a voľne použiteľný v celom interiéri vďaka bezdrôtovému
spojeniu s vozidlom.
nie s kódom 7GZ
Multifunkčný prístrojový displej



0,00

                





                





      

        





                





0,00

      

        





5.840,00

      

        





6WB

HiFi systémy a zábava
TV funkcia

601

1.292,00

HiFi systém (12 reproduktorov / 205 W)

676

0,00

Harman Kardon Surround Sound systém 688
(16 reproduktorov / 600 W)

1.240,00

v kombinácii s kódom ZBC
Bowers & Wilkins Diamond Surround
Sound systém

6F1



4.600,00
v kombinácii s kódom ZBC

4.748,00

      

        





v kombinácii s kódom ZFC

0,00

      

        





                





Plne aktívny 10-kanálový zosilňovač s výkonom 1.400 W / 16 reproduktorov.
Priestorový zvuk Quantum Logic Surround so 7-pásmovým dynamickým
ekvalizérom (Dynamic Sound Equalisation) a troma analógovými okruhmi
výhybiek pre vyrovnanú kvalitu zvuku pre všetky sedadlá v interiéri.
Balík výbavy Experience

6FR

3.204,00

v kombinácii s kódom 4F5

2.687,00

 

  

 









v kombinácii s kódom 7GZ

0,00

 

  

 









2 samostatné naklápateľné 10-palcové obrazovky vzadu s vysokým
rozlíšením a Blu-Ray diskovou jednotkou. Ovládanie cez 7-palcový tablet
(Touch Command).

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

 príplatková výbava
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Kód

Cena s
DPH (20 %)
v€

740i
740Li
740Li xDrive
750i
750i xDrive
750Li
750Li xDrive
M760Li xDrive
730d
730d xDrive
730Ld
730Ld xDrive
740d xDrive
740Ld xDrive
750d xDrive
750Ld xDrive
740e
iPerformance
740Le
iPerformance
740Le xDrive
iPerformance

PRÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Servis*
Balík Service Inclusive –
(5 rokov / 100.000 km)

7NH

0,00

                





                





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

7NA

2.497,00

Poznámka:
Balík zahŕňa krytie nákladov na údržbu vozidla vrátane materiálu a práce
a navyše aj náklady na výmenu dielov podliehajúcim bežnému opotrebeniu.
Platnosť: 5 rokov alebo 100.000 km, podľa toho čo nastane skôr.
Bez Service Inclusive

ZS5

-512,00

                





Balík Repair Inclusive –
(3 roky / 200.000 km)

7CG

713,00

                





                





                





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

7CH

1.574,00

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

7CK

3.087,00

Poznámka:
Balík zahŕňa 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, nemecká

851

0,00

                





Jazyková verzia, anglická

853

0,00

                





Užívateľská príručka v nemeckom jazyku

879

0,00

                





Užívateľská príručka v anglickom jazyku

880

0,00

                





Jazyková verzia, česká

8A4

0,00

                





Jazyková verzia, slovenská

8A5

0,00

                





Užívateľská príručka v slovenskom jazyku 8AK

0,00

                





Užívateľská príručka v českom jazyku

0,00

                





8AL

* Pre viac informácií ohľadom servisných balíkov a rozšírených balíkov opráv, prosím kontaktujte vášho najbližšieho BMW predajcu.
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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 6 do 60 mesiacov.
2. Zvolíte si vstupnú splátku od 30 % do 60 %,
ktorá najlepšie vyhovuje vašej situácii.

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

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

Zobrazené modely obsahujú výbavu pre Nemecko a čiastočne aj príplatkovú výbavu a príslušenstvo, ktoré nepatria do sériovej výbavy. V iných krajinách sú na základe legislatívy možné určité odchýlky od tu opísaných modelových variantov
a výbav. Informujte sa prosím o presnom rozsahu a ponuke výbavy a príslušenstva u Vášho autorizovaného partnera BMW. Výrobca má právo zmeniť konštrukciu a výbavy vozidiel uvedených v tomto cenníku. Prípadné omyly uvedené v texte,
konštrukcii a výbavách nie sú vylúčené.
©BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava. IČO: 36 367 354, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vložka č. 1380/B. Dotlač a kopírovanie, aj
čiastočné len s výslovným súhlasom BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika. Tento prospekt bol vytlačený na papieri spracovanom 100% bezchlórovou technológiou. Vytlačené v EÚ 07/2017. 1707-G1112-SK

