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Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění.
Další podrobné informace o výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytne BMW i Autorizovaný Dealer.

CENÍK VOZŮ BMW i3 a i3s .

Model

BMW i3
120 Ah
(BEV)
BMW i3s
120 Ah
(BEV)
1)

Převodovka Motor

Maximální Kombinovaná
výkon1)
spotřeba
elektrické energie

Kombinovaná
spotřeba
paliva

Emise
CO2

(kW/k)

(kWh /100 km)

(l/100 km)

(g/km)

Prodejní cena

Kč bez DPH

Kč s DPH (21%)

Samočinná
bezstupňová

Elektromotor 125 / 170

13,1

0,0

0

862 727

1 043 900

Samočinná
bezstupňová

Elektromotor 135 / 184

14,6 - 14,0

0,0

0

945 455

1 144 000

Nominální výkon 75 kW

Ceny a výbava: platnost od 1. listopadu 2019 pro produkční měsíce listopad 2019 až únor 2020.

Ceník obsahuje nezávazné doporučené spotřebitelské ceny.
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění
platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení. Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide
Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit
porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2,
mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
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i3s 120 Ah

i3 120 Ah

SÉRIOVÁ VÝBAVA .

Service Inclusive
Certifikát vysokonapěťového akumulátoru

 

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

 

Varovný trojúhelník a lékárnička

 

Akustická ochrana chodců

 

Deaktivace airbagu spolujezdce

 

BMW Emergency Call
Tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze).

 

Antiblokovací brzdový systém (ABS)

 

Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla

 

Dynamická kontrola stability (DSC)

 

Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních sedadlech

 

Opěrky hlavy (4x), vzadu sklopné a výškově nastavitelné

 

Ochrana proti bočnímu nárazu

 

Airbagy pro řidiče a spolujezdce

 

Barva a design exteriéru
Nemetalický lak

 

Přední kapota (černý vysoce lesklý plast)

 

Karbonová střecha

 

Zadní střešní spoiler s integrovaným brzdovým světlem (černé vysoce lesklé provedení)

 

Specifické prvky exteriéru
- A-sloupek a střešní lišty v černém vysoce lesklém provedení s matně chromovanou akcentní lištou
- Černé okenní lišty
- Černé vysoce lesklé lišty na sloupcích
- Přední ozdobná vysoce lesklá chromovaná maska vstupu vzduchu (ledvinky) s kontrastním rámečkem v barvě BMW i Blue
- Blatníky lakované v barvě vozu
- Zadní dekorativní lišta v matném chromovaném provedení

 

Dále pro model i3s:
- A-sloupek a střešní lišty v černém vysoce lesklém provedení
- Přední ozdobná vysoce lesklá chromovaná maska vstupu vzduchu (ledvinky) s kontrastním rámečkem v černém vysoce
lesklém provedení
- Rozšířené černé vysoce lesklé podběhy a rozchod kol (+40 mm)
- Sportovní podvozek (snížení světlé výšky o 10 mm)
- Modifikované řízení s přímější odezvou
- Doplňkový režim Sport s modifikovanou charakteristikou odezvy plynového pedálu
- Označení modelu i3s
- Označení modelu i3s na koberečcích vpředu
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i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Čalounění a design interiéru
Čalounění látka Neutronic

 

BMW i design interiéru Atelier

 

Vnitřní obložení Andesite Silver matt

 

Kola
Sada na opravu pneumatik

 

19" BMW i kola z lehké slitiny Star-spoke 427, BMW EfficientDynamics
5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19



20" kola z lehké slitiny Double-spoke 431 s kombinovanými pneumatikami
vpředu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20



Technologie
Nabíjení 3fázovým střídavým proudem Professional
Nabíjecí výkon max. 11 kW, nabíjecí proud max. 16 A, doba nabíjení na 80 % kapacity: 3 h.

 

Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem
Nabíjecí výkon max. 50 kW, nabíjecí proud max. 125 A, doba nabíjení na 80 % kapacity: 45 minut.

 

Elektrický synchronní motor

 

Elektrický posilovač řízení

 

Systémy kontroly jízdní dynamiky

 

Vysokonapěťový akumulátor

 

Ukazatel opotřebení brzdového obložení

 

Elektromechanická parkovací brzda

 

Zadní parkovací asistent (PDC)

 

Kabel pro dobíjení

 

LED světlomety

 

Vnitřní vybavení
4místné provedení

 

Loketní opěrka vpředu a vzadu, integrovaná do obložení dveří

 

Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru 50:50

 

Mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant

 

Kožený volant

 

Klimatizace
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i3s 120 Ah

i3 120 Ah

SÉRIOVÁ VÝBAVA .

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Odkládací prostory

 

Přihrádka před spolujezdcem

 

Vyhřívání zadního skla

 

Osvětlení interiéru

 

12V zásuvka ve středové konzole vpředu

 

Sada nářadí

 

Imobilizér

 

iDrive ovladač (5 tlačítek přímé volby)

 

Centrální dálkové ovládání

 

Sklopný kryt zavazadlového prostoru

 

Sluneční clony

 

Zásuvka pro dobíjení

 

Rádia a navigace
Rádio BMW Professional - displej s úhlopříčkou 6,5" a rozlišením 800 x 480 pixelů, iDrive ovladač, USB rozhraní

 

Teleservices (automatické zasílání informací o stavu vozu a úrovni nabití baterie)

 

ConnectedDrive Services
 
Výbava poskytující zákazníkům informace a zábavu na cestách. Součástí výbavy je mobilní internetový portál BMW Online, který
zajišťuje přístup k emailu a celé řadě dalších informací (předpověď počasí, zpravodajství, online vyhledávání). Možnost integrace
vybraných aplikací chytrých telefonů (např. BMW Connected). V menu aplikací je možné přidat do systému mnoho dalších
funkcí, jako jsou například informace o cenách paliva, parkování atd. Výbava ConnectedDrive Services současně umožňuje
přístup do online obchodu BMW ConnectedDrive Store, v němž lze kdykoliv a kdekoliv objednat nebo prodloužit platnost
vybraných služeb podle individuálních požadavků. Výbava ConnectedDrive Services nabízí ještě více, takže je zárukou, že každá
cesta ve voze BMW je opravdovým zážitkem. Po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení. Včetně BMW Connected+ služeb,
které poskytují ve spojení s aplikací BMW Connected hlubší integraci personalizovaných funkcí a funkcí souvisejících s osobní
mobilitou během každodenních cest. Pouze ve spojení s navigačními systémy. Platnost po dobu 1 roku, včetně možnosti
prodloužení.

6|

Remote Services (dálkové ovládání vybraných funkcí vozu prostřednictvím smartphone a aplikace BMW Connected)

 

4 reproduktory

 

Hands-free sada pro kompatibilní mobilní telefony

 

Přístrojový panel s barevným displejem o velikosti 5,7"

 

Kód

Bezpečnost
2VB

Ukazatel tlaku v pneumatikách

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
0

0

i3s 120 Ah

Výbava

i3 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA .

 

Automatická aktivace varování v případě poklesu tlaku v pneumatice. Systém musí být inicializován po každé změně tlaku
v pneumatikách.
Varovný trojúhelník a lékárnička
Akustická ochrana chodců

428

0

0

 

4U9

0

0

 

Uměle generovaný zvuk při jízdě výhradně na elektromotor do rychlosti 30 km/h za účelem ochrany chodců.
Deaktivace airbagu spolujezdce

5DA

0

0

 

BMW Emergency Call

6AC

0

0

 

met

14 418

17 446

 

Tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze).

Lak
Metalický lak
C1W - Imperial Blue (modrá) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C2V - Mineral Grey (šedá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

 

C32 - Melbourne Red (červená) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C3P - Jucaro Beige (béžová) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C5D - Fluid Black (černá) v kombinaci s E-Copper (hnědá)

0

0



0

0

 

14 418

17 446

 

30 598

37 024



pouze s 7E5



Nemetalický lak

uni

B85 - Capparis White (bílá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

 

C2W - Fluid Black (černá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

Pakety
Sportovní paket

330

Obsahuje volitelnou výbavu:
- 26N 20" kola z lehké slitiny Double-spoke 431 s kombinovanými pneumatikami, Jet Black, leštěná (alternativně: 26K)
- Optické rozšíření vozu prostřednictvím černých vysoce lesklých krytů podběhů
- Sportovní podvozek včetně snížení světlé výšky o 10 mm
- Černé vysoce lesklé exteriérové lišty vlevo / vpravo
nelze s 5DU / 5DP



Paket Parkovací asistent

5DU

21 638

26 182

7E5

76 474

92 534



Obsahuje volitelnou výbavu:
- 3AG Zadní kamera
- 508 Přední a zadní parkovací asistent (PDC)
- 5DP Parkovací asistent pro samočinné podélné parkování
nelze s 330



Edice RoadStyle



Lak:
- C5D Fluid Black (černá) v kombinaci s E-Copper (hnědá)
Obsahuje volitelnou výbavu:
- 26K 20" kola z lehké slitiny Double-spoke 431 s kombinovanými pneumatikami, Jet Black
- 420 Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B-sloupku)
Dále obsahuje:
- Přední opěrky hlavy s označením "Edition RoadStyle"
pouze s NLFT

 sériová výbava



 volitelná výbava
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Kód

Pakety
7RS

Paket Comfort

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
43 706

52 884

i3s 120 Ah

Výbava

i3 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA .

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
- 249 Multifunkční volant
- 430 Paket zrcátek - vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky
sklopitelná. Včetně parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek
ostřikovačů čelního skla.
- 473 Loketní opěrka vpředu
- 493 Odkládací paket
- 521 Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti
- 534 Automatická klimatizace
- 544 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
7GA

Paket Comfort Advanced
v kombinaci s ZIA

56 813

68 744

 

0

0

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
- 249 Multifunkční volant
- 430 Paket zrcátek - vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky
sklopitelná. Včetně parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek
ostřikovačů čelního skla.
- 473 Loketní opěrka vpředu
- 493 Odkládací paket
- 521 Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti
- 534 Automatická klimatizace
- 544 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
- 442 Držák nápoje
- 606 Navigační systém Business (alternativně: 609)
nelze s 7RS

 

ZIA

Edice Advanced

124 800

151 008

118 569

143 468




v kombinaci s 26K

120 374

145 652



v kombinaci s 26N

114 916

139 048



v kombinaci s 7E5

105 139

127 218



Obsahuje volitelnou výbavu:
- 7GA Paket Comfort Advanced
- 7KX BMW i design interiéru Loft (alternativně: ATL / 7KY / 7KZ)
- ZIB Paket Business
- 494 Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce
- 4T9 Tepelné čerpadlo
Kola:
- 2G6 19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine styling 429 s kombinovanými pneumatikami (alternativně: 2G5 / 2T7 / 26K / 26N)
pro i3 120 Ah
- 26K 20" BMW i kola z lehké slitiny Double-spoke 431 s kombinovanými pneumatikami, Jet Black pro i3s 120 Ah
- BMW Wallbox (objednání přes originální příslušenství)
- Náklady na instalaci BMW Wallbox nejsou zahrnuty v ceně edice
ZIB

Paket Business
v kombinaci s 7GA
v kombinaci s ZIA

62 916

76 128

 

49 916

60 398

 

0

0

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
- 322 Komfortní přístupový systém
- 609 Navigační systém Professional
- 674 HiFi systém Harman Kardon (12 reproduktorů / 360 W)
- 6NW Bezdrátové dobíjení telefonu
pouze s 473 + (7GA / 7RS)
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 sériová výbava

 
 volitelná výbava

Kola

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

Sada na opravu pneumatik

2VC

0

0

 

20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami,
Jet Black

26K

5 458

6 604

 

v kombinaci s ZIA

0

0

 

v kombinaci s 7E5

0

0



vpředu 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
pouze s 330
20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami,
Jet Black, leštěná



26N

0

0

 

vpředu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
pouze s 330



19" BMW i kola z lehké slitiny Star‑spoke 427, BMW EfficientDynamics

2D6

0

0



19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine styling 428 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2G5

18 565

22 464



3 288

3 978



15 299

18 512



0

0



29 502

35 698



14 203

17 186



1 096

1 326

 

0

0

 

5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19

v kombinaci s ZIA
vpředu: 5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19
vzadu: 5,5 J × 19 / pneumatiky 175/60 R19
19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine‑styling 429 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2G6

v kombinaci s ZIA
vpředu: 5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19
vzadu: 5,5 J × 19 / pneumatiky 175/60 R19
20" BMW i kola z lehké slitiny Double‑spoke 430 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2T7

v kombinaci s ZIA
vpředu: 5 J × 20 / pneumatiky 155/60 R20
vzadu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
Bezpečnostní šrouby kol

2PA

Čalounění
Látka Neutronic

BH

BHGI - "Aragaz Grey / Black" (šedá / černá)

Kombinace látka / umělá kůže Sensatec Electronic

 

BK

0

0

 

BKHI - "Carum Spice Grey / Brown highlight / Carum Spice Grey" (šedá s hnědým akcentem / šedá)

 

pouze s 7KX

 

Kombinace bavlna / kůže Solaric

NH

0

0

NHBN - "Brown / Carum Spice Grey" (hnědá / šedá)

 

pouze s 7KY

Kůže Stellaric

 
 

NL

0

0



pouze s 7E5 + 7KZ



NLFT - "Dalbergia Brown / Black" (hnědá / černá)



Kůže Vernasca

MA

0

0

 

MANX - "Dark Truffle / Carbon Black" (hnědá / černá)

 

pouze s 7KZ
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Kód

BMW i design interiéru
Vnitřní dřevěné obložení (tmavý matný dub)

4EA

v kombinaci s 7KY / 7KZ

Bezpečnostní pásy v barvě BMW i Blue

Vnitřní dřevěné obložení (matný eukalyptus)

Vnitřní obložení Electronic Brown

9 841

11 908

 

0

0

 

4FG

2 192

2 652

 

4EV

9 841

11 908

 

0

0

 

4EX

0

0

 

4G0

0

0

 

v kombinaci s 7KY / 7KZ

Vnitřní obložení Andesite Silver matt

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Výbava

i3 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA .

pouze s 7KX

 

BMW i design interiéru Atelier

ATL

0

0

 

BMW i design interiéru Loft

7KX

32 769

39 650

 

0

0

 

43 706

52 884

 

22 390

27 092

 

v kombinaci s ZIA
pouze s 7RS / 7GA

 

7KY

BMW i design interiéru Lodge
v kombinaci s ZIA
pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 7KZ

 

7KZ

BMW i design interiéru Suite
v kombinaci s ZIA
v kombinaci s 7E5

65 537

79 300

 

44 243

53 534

 

0

0



pouze s 7RS / 7GA

 

Asistenční systémy*
3AG

8 745
0

0

Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

508

7 650

9 256

0

0

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí



544

0

0

 

Asistent dálkových světlometů

5AC

0

0

Asistent pro jízdu v kolonách

5AR

0

0

Zadní kamera
v kombinaci s 5DU
v kombinaci s 5DU

10 582

pouze s 7RS / 7GA

 

 

 

pouze s 522 + 5AT

 
 
 

Systém udržující vozidlo uprostřed jízdního pruhu při rychlostech do 60 km/h. Aktivace tlačítkem na volantu. Podmínkou je dále
aktivace aktivního systému pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop&Go.
pouze s 5AT + (606 / 609)

 

5AT

Driving Assistant Plus

21 853

26 442

 

Výbava Driving Assistant Plus neobsahuje pouze funkce paketu Driving Assistant v podobě upozornění na nežádoucí
opuštění jízdního pruhu, varování před překážkou vpředu s rozpoznáváním osob a brzdnou funkcí, asistentu dálkových světel
a ukazatele rychlostních limitů, ale přidává k nim i aktivní kamerový systém udržování rychlosti s funkcí Stop&Go a asistent
jízdy v kolonách. Aktivní kamerový systém udržování rychlosti s funkcí Stop&Go udržuje požadovanou vzdálenost od vozu
vpředu a rychlost v rozmezí 0 až 140 km/h. Funkce Stop&Go dokáže automobil i zcela zastavit a když se provoz vpředu do tří
sekund opět rozjede, tak jej automaticky uvést do pohybu. Když vozidlo stojí delší dobu, rozjede se na přednastavenou rychlost
po stisku tlačítka RES nebo plynového pedálu. Asistent jízdy v kolonách se osvědčuje v pomalu jedoucí dopravě nebo v jiných
monotónních situacích. V rychlostech do 60 km/h systém nechá automobil splynout s okolním provozem, a tak se může řidič
na jízdu méně soustředit. Automaticky udržuje vzdálenost od vozidla vpředu a reguluje rychlost jízdy až do zastavení. A když
má řidič alespoň jednu ruku na volantu, systém reguluje i řízení.
pouze s 544
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 volitelná výbava

Asistenční systémy*
Parkovací asistent pro samočinné podélné parkování

5DP

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
0

0

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava



Parkovací asistent usnadňuje podélné parkování. Vhodná parkovací místa se zobrazí a vyberou na kontrolním displeji. Po aktivaci
odpovídajícího směrového světla a stisku tlačítka PDC asistent převezme volbu směru jízdy, řízení, zrychlování a bzrdění
a provede parkovací manévr zcela automaticky.
pouze s 5DU



Výhled a světla
Paket zrcátek

430

0

0

 

Vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky sklopitelná. Včetně
parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek ostřikovačů čelního skla.
pouze s 7RS / 7GA

Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené
viditelnosti

 

521

0

0

pouze s 7RS / 7GA

Adaptivní LED světlomety
LED světlomety

 
 

552

14 203

17 186

 

5A2

0

0

 

0

 

Potkávací a dálkové světlomety, parkovací světlomety, ukazatele směru jízdy a světlomety pro denní svícení.

Sedadla
Loketní opěrka vpředu

473

0

pouze s 7RS / 7GA

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

 

494

v kombinaci s ZIA

7 650

9 256

 

0

0

 

0

0

 

Volanty
Multifunkční volant

249

pouze s 7RS / 7GA

 

Klimatizace
Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku)

420

Automatická klimatizace

534

v kombinaci s 7E5

pouze s 7RS / 7GA

7 650

9 256

0

0



0

0

 

 

 

* Upozornění: Bezpečnostní asistenční systémy vozidel BMW i slouží pouze k podpoře řízení a nepřebírají plnou kontrolu nad vozidlem
BMW i. Za řízení vozidla BMW i včetně reakce na dopravní situace je vždy odpovědný přímo samotný řidič.
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Kód

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm

302

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
10 916

13 208

pouze s 7RS / 7GA

Komfortní přístupový systém odemykání a zamykání vozu bez nutnosti
použití klíče

 
 

322

v kombinaci s ZIB

Elektricky ovládané skleněné střešní okno

i3s 120 Ah

Výbava

i3 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA .

8 745

10 582

 

0

0

 

403

21 402

Velurové koberečky

25 896

 

423

2 192

2 652

 

0

0

Kuřácký paket

 

441

1 096

1 326

 

442

666

806

 

0

0

 

0

0

 

v kombinaci s 7KX / 7KY / 7KZ
Držák nápoje vpředu

v kombinaci s 7RS / 7GA
Odkládací paket

493

Odkládací paket nabízí mnoho možností, jak bezpečně a pohodlně ukládat předměty a zavazadla. Gumové výplně na dnech
kapes ve dveřích zabraňují pohybu uložených předmětů a dvě 12V zásuvky jsou umístěné v přístrojové desce a v zavazadlovém
prostoru umožňují připojení externích zařízení. Mezi zadními sedadly je instalovaná dvojice otevřených držáků nápojů, další
vyjímatelný držák umožňuje bezpečný transport nápojů. Pružné popruhy na bocích přední středové konzole a na obou stranách
zavazadlového prostoru zabraňují pohybům převážených věcí.
pouze s (7RS / 7GA) + 442

 

Tepelné čerpadlo

4T9

v kombinaci s ZIA

14 418

17 446

 

0

0

 

Tepelné čerpadlo zajistí a udržuje zvolenou teplotu v interiéru vozidla a současně zajistí optimální teplotu akumulátoru ještě
před samotným nastoupením posádky. Tepelné čerpadlo přináší více komfortu, prodlužuje dojezd vozu, zvyšuje jeho výkon
a zlepšuje účinnost rekuperace elektrického motoru.
Nabíjení 3fázovým střídavým proudem Professional

4U6

Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem

4U7

0

0

 

Nové umění nabíjení – nabíjejte rychle doma i na cestách střídavým proudem. S nabíjecí stanicí BMW i Wallbox lze rychle
a pohodlně nabít vysokonapěťový akumulátoru vozu doma. Umožňuje jednofázové a třífázové nabíjení. Při jednofázovém
nabíjení střídavým proudem je maximální příkon 7,4 kW. U třífázového nabíjení se příkon může vyšplhat až na 11 kW. Tímto
způsobem lze vysokonapěťový akumulátor vozu dobít na 80 % kapacity za méně než tři hodiny. Dlouhý nabíjecí kabel a jeho
chytré řešení zajišťují jednoduchý a pohodlný proces nabíjení.
0

0

 

Nabíjejte na cestách stejnosměrným proudem – nová dimenze nabíjení. Například na veřejných dobíjecích stanicích lze
vysokonapěťový akumulátor vozu dobít na 80 % kapacity za přibližně čtyřicet minut. Dobíjecí stanice vůz nabíjí stejnosměrným
elektrickým proudem, který ve srovnání s proudem střídavým nabízí vyšší výkon, a to až 50 kW.

Rádia a navigace
Navigační systém Business

606

v kombinaci s 7GA

21 853

26 442

 

0

0

 

V Navigačním systému Business se spojují následující funkce: navigační systém s barevným integrovaným LCD displejem
o úhlopříčce 6,5", rádio a dvojitý RDS tuner. Navigační pokyny systém podává jak pomocí šipek, tak prostřednictvím mapy, vždy
v možném doprovodu hlasovými instrukcemi. Navigační systém se obsluhuje intuitivně pomocí ovladače iDrive doplněného
tlačítky přímé volby a funkčními záložkami. K dispozici může být také hlasové ovládání. Navigační systém Business funguje
ve většině evropských zemí a v mnoha případech i za hranicemi Evropy. Pro včasné odhalení dopravních potíží a následný
výpočet vhodnější trasy pracuje systém s technologií TMC. Díky tomu řidiči BMW vždy dojedou bezpečně do cíle své cesty.
Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.
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pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 609

 

 sériová výbava

 volitelná výbava

Rádia a navigace
Navigační systém Professional

609

v kombinaci s 7GA
v kombinaci s ZIB

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

43 706

52 884

 

21 853

26 442

 

0

0

 

Navigační systém Professional se vyznačuje nejen uhlazeným designem, ale také velmi rozsáhlou nabídkou funkcí. Systém,
který je dokonale začleněn do vozu BMW, se vyznačuje jednoduchou a snadnou obsluhou, pro niž využívá dotykový ovladač
iDrive Touch. Součástí Navigačního systému Professional je kromě jiného i systém hands-free, USB rozhraní a ovládání hlasem,
rádio BMW Professional, stejně tak jako paměť 20 GB pro hudební soubory. Integrovaný barevný LCD displej o úhlopříčce 8,8"
lze rozdělit na dvě části (hlavní a vedlejší) a je navržen pro optimální čitelnost a přehlednost. Dotykový ovladač iDrive Touch
je doplněn tlačítky přímé volby, osmi funkčními záložkami a hlasovým ovládáním. Díky tomu je obsluha mimořádně snadná
a adresu lze do navigačního systému zadat například jejím napsáním na dotykovou plochu. Vzrušujícím zážitkem z navigačního
systému je možnost trojrozměrného zobrazení mapy umístěné na reálném základě tvořeném satelitními snímky povrchu Země.
Připraveny jsou také vybrané fotorealistické pohledy. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.
pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 606

 

ConnectedDrive
Teleservices

6AE

0

0

 

6AK

0

0

 

Automatické zasílání informací o stavu vozu a úrovni nabití baterie.
ConnectedDrive Services

Výbava poskytující zákazníkům informace a zábavu na cestách. Součástí výbavy je mobilní internetový portál BMW Online, který
zajišťuje přístup k emailu a celé řadě dalších informací (předpověď počasí, zpravodajství, online vyhledávání). Možnost integrace
vybraných aplikací chytrých telefonů (např. BMW Connected). V menu aplikací je možné přidat do systému mnoho dalších
funkcí, jako jsou například informace o cenách paliva, parkování atd. Výbava ConnectedDrive Services současně umožňuje
přístup do online obchodu BMW ConnectedDrive Store, v němž lze kdykoliv a kdekoliv objednat nebo prodloužit platnost
vybraných služeb podle individuálních požadavků. Výbava ConnectedDrive Services nabízí ještě více, takže je zárukou, že každá
cesta ve voze BMW je opravdovým zážitkem. Po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení. Včetně BMW Connected+ služeb,
které poskytují ve spojení s aplikací BMW Connected hlubší integraci personalizovaných funkcí a funkcí souvisejících s osobní
mobilitou během každodenních cest. Pouze ve spojení s navigačními systémy. Platnost po dobu 1 roku, včetně možnosti
prodloužení.
Real Time Traffic Information

6AM

v kombinaci s 7S9

3 502

4 238

 

0

0

 

Informace o hustotě provozu na silnicích. Po dobu 3 let včetně možnosti prodloužení.
pouze s 606 / 609
Concierge Services

 

6AN

v kombinaci s 7S9

5 458

6 604

 

0

0

 

0

 

Telefonický informační servis (body zájmu, otevírací doba kulturních zařízení, adresy restaurací, hotelů, lékáren atd.) včetně
možnosti příjmu dat z BMW call centra přímo do vozu. Po dobu 3 let včetně možnosti prodloužení.
Remote Services

6AP

0

Dálkové ovládání vybraných funkcí vozu prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace BMW Connected. Po dobu životnosti vozu.
Příprava pro Apple CarPlay

6CP

6 554

7 930

 

Po dobu životnosti vozu.
pouze s 606 / 609
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Kód

ConnectedDrive
6NW

Bezdrátové dobíjení telefonu
v kombinaci s ZIB

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Výbava

i3 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA .

8 745

10 582

 

0

0

 

Bezdrátové dobíjení telefonu obsahuje bezdrátový nabíjecí dok a dodatečné USB porty. Střešní anténa zlepšuje příjem signálu
uvnitř vozu. Pomocí Bluetooth mohou být současně připojeny dva mobilní telefony a jeden audio přehrávač. Součástí této
výbavy jsou také kancelářské funkce.
nelze s 5GC

 

pouze s 7RS / 7GA

 

6WD

WiFi Hotspot

0

0

6 983

8 450

pouze s 6NW

 
 

Paket služeb ConnectedDrive

7S9

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
- 6AM Real Time Traffic Information
- 6AN Concierge Services
pouze s 606 / 609

 

HiFi systémy a zábava
DAB tuner (digitální příjem rádia)

HiFi systém Harman Kardon (12 reproduktorů / 360 W)

654

5 457

6 604

 

674

17 469

21 138

 

0

0

 

v kombinaci s ZIB

Servis*
Service Inclusive ‑ 5 let / 100 000 km

7NH

4 985

6 032

 

Service Inclusive Plus ‑ 5 let / 100 000 km

7NA

45 511

55 068

 

Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km

7CG

10 142

12 272

 

Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km

7CH

22 369

27 066

 

Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km

7CK

49 142

59 462

 

879

0

0

 

880

0

0

 

8AL

0

0

 

8A4

0

0

 

Ostatní
Manuál a servisní knížka v Nj
Manuál a servisní knížka v Aj

Manuál a servisní knížka v Čj
Česká jazyková verze

* Více informací o kompletní nabídce Service Inclusive a Extended Warranty paketů Vám sdělí Váš BMW i Autorizovaný Dealer.
** Naše prodloužená záruka Repair Inclusive Vám pomůže vyhnout se nepředvídaným výdajům. Přidává jeden, dva, tři nebo čtyři
roky ke standardní dvouleté záruce a dává Vám tak klid po dobu až 6 let nebo do 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) jen
za nepatrné náklady. Prodlouženou záruku lze objednat ke každému novému vozidlu BMW i, které je vybaveno balíčkem Service
Inclusive. Prodloužená záruka v rozsahu až 6 let nebo do 200 000 km je k dispozici dle individuální poptávky. Více informací Vám
sdělí Váš BMW i Autorizovaný Dealer nebo navštivte naše webové stránky.
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BMW GROUP
FINANCIAL SERVICES
BMW Group Financial Services jsou značkové finanční služby patřící k BMW Group. Nabízíme široké možnosti financování a pojištění
vozů BMW a MINI, i BMW motocyklů. Zajistíme pro Vás veškerou administrativu spojenou s financováním a pojištěním Vašeho vozu
nebo motocyklu, tak abyste si mohli vychutnat radost z jízdy co nejdříve.

OPERATIVNÍ LEASING
Aby si člověk mohl užít radost z jízdy, nemusí automobil vlastnit.
BMW Group Financial Services Vám nabízí stále oblíbenější
produkt operativní leasing.
Nulová počáteční investice.
Žádné náklady ani platby předem, vaše nové BMW i vás bude stát
skutečně jen pravidelné měsíční splátky. Vaší největší starostí tak
bude vybrat si ten správný model.

Kompletní pojištění vozu v ceně.
V rámci měsíční splátky je obsaženo kompletní pojištění vašeho
vozu: povinné ručení, havarijní pojištění včetně pojištění skel,
pojištění GAP a poskytnutí náhradního vozidla. Můžete se tak za
volant svého BMW i posadit zcela bez obav.
Flexibilní podmínky smlouvy.
Délku trvání smlouvy i předpokládaný počet kilometrů, které se
svým vozem najedete si flexibilně nastavíte podle svých potřeb.
Radost z jízdy vaším BMW i zkrátka potrvá tak dlouho, jak si určíte vy.
Vždy nový vůz bez starostí.
Při každém obnovení smlouvy budete mít k dispozici opět
nejnovější model BMW i. Co s vaším předchozím vozem, nechte
na nás. Vy můžete jednoduše přesednout do nového BMW i
a znovu si vychutnat svou radost z jízdy.

ÚVĚR A SELECT-PCP

BMW Group Financial Services Vám nabízí množství úvěrových
produktů, které jsou individuálně nastavitelné na základě Vašich
požadavků:
 Trvání smlouvy (od 12 měsíců do 7 let).
 Odpis a úrok je daňově uznatelným nákladem.
 Jste-li plátce DPH, máte nárok na odpočet DPH z celého vozu.
 Splátky úvěru nejsou zatíženy DPH.
 U produktu Select-PCP poslední garantovaná navýšená
splátka.

ZNAČKOVÉ POJIŠTĚNÍ

BMW Group Financial Services nabízí také značkové pojištění,
které Vám zajistí exkluzivní pojistné krytí a služby pro Váš nový
vůz. Ochraňujte své blízké - i své BMW i.
 Pojištění vozů při financování i při nákupu v hotovosti.
 Zákonné pojištění ve všech dostupných variantách s možností
uplatnění předchozích bonusů.
 Havarijní pojištění s 1%, 5% i 10% spoluúčastí.
 Široká nabídka doplňkových pojištění – GAP, skla, zavazadla,
pojištění osob atd.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY
OD BMW GROUP FINANCIAL SERVICES

 One Stop Shopping, neboli vše vyřídíte u Autorizovaného
Dealera BMW i.
 Atraktivní nabídky financování a výhodné pojištění, které je
součástí měsíční splátky.
 Jednoduchý a rychlý schvalovací proces.

www.bmwi.cz
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Radost
Radost
z jízdy
z jízdy

ORIGINÁLNÍ
ORIGINÁLNÍBMW
BMWi3
i3PŘÍSLUŠENSTVÍ.
PŘÍSLUŠENSTVÍ.
UDRŽITELNOST
UDRŽITELNOSTVVDESIGNU.
DESIGNU.

ZÁVAZEK UDRŽITELNOSTI.
DO NEJMENŠÍHO DETAILU.

BMW i je automobilem, který využívá udržitelný design. S výhradně
elektrickým pohonem je vyvinut na míru potřebám bezemisní mobility.
Originální BMW i příslušenství pro modely BMW i zohledňuje stejné principy:
inteligentní funkčnost, atraktivní design a využívání recyklovaných, ekologicky
šetrných materiálů kdekoli je to možné.

který nabízí široké možnosti využití a končí výrobním procesem, který
je přizpůsoben tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. To zahrnuje
využívání recyklovaných materiálů, jako jsou například PET lahve. Navíc
se BMW Originální příslušenství dodává v obalech, které jsou výrazně
redukovány.

Ještě více komfortu, individuality a flexibility – BMW Originální příslušenství
pro modely BMW i toho nejenže nabízí mnoho, ale reflektuje zásady
udržitelnosti i v rámci celého výrobního řetězce. Začíná to designem,

Náš závazek udržitelnosti v rámci BMW Originálního příslušenství dokládá
naše neustálá snaha o vyhledávání těch nejekologičtějších komponentů,
dodavatelů a systémů řízení výroby – zajímá nás každý detail.
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SNADNÉ DOBÍJENÍ.
DOMA.
PRO RYCHLÉ A SNADNÉ DOMÁCÍ DOBÍJENÍ.
BMW i Wallbox .
Vznikl díky neustálému vývoji první generace
BMW i Wallboxu. Je kompaktnější, účinnější
a pohodlnější. Kompatibilní se všemi vozy BMW
i a BMW iPerformance.

BMW i Wallbox plus .
Nabízí možnost rychlejšího dobíjení spojeného
s nejmodernější technologií a maximálním
pohodlím při dobíjení – to je nový BMW i Wallbox
Plus. Kompatibilní se všemi vozy BMW i a BMW
iPerformance.

PŘEDNOSTI DOBÍJECÍCH STANIC
BMW i Wallbox.
Cena: 26 958 Kč

VYŠŠÍ RYCHLOST DOBÍJENÍ.
Kapacita dobíjení až 22 kW díky jednofázové
nebo
třífázové
technologii
dobíjení.
Nadčasové řešení pro budoucí generace
akumulátorů.
OKAMŽITÉ ZAHÁJENÍ DOBÍJENÍ.
Dobíjení se spustí automaticky, jakmile
je dobíjecí zástrčka připojena k vozu. Žádná
další činnost není vyžadována.
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.
Zařízení je certifikováno a testováno v souladu
s mezinárodními normami (třída elektrické
ochrany IP54 a třída mechanické ochrany
IK08).
DOKONALÁ ODOLNOST VŮČI
POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
Maximální odolnost vůči povětrnostním
vlivům díky odolnému plastu a vícevrstvé
povrchové úpravě vnějších částí.
ČASOVĚ ŘÍZENÉ DOBÍJENÍ.
Podporuje dobíjení v individuálně zvolených
časech – např. aby bylo možné využít
nejlevnější sazbu za energii.
TEMPEROVÁNÍ.
Předehřátí a vychlazení vozu během dobíjení
bez spotřebovávání energie z akumulátoru
vozu.
PRAKTICKÉ ULOŽENÍ KABELU.
Jednoduché odvíjení a navíjení – není nutné
se ohýbat.
KOMPAKTNÍ MODERNÍ DESIGN.
Elegantní a ergonomický design, organický
tvar. Špičková vícevrstvá povrchová úprava
odpovídající vzhledu vozu.
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ŠPIČKOVÉ A UDRŽITELNÉ MATERIÁLY.
Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitních
a ekologicky šetrných recyklovaných
materiálů z certifikované udržitelné výroby.
LED DISPLEJ.
Stavový displej s LED technologií na předním
panelu.
INTEGROVANÁ DETEKCE ÚNIKU
STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU.
Snižuje námahu na instalaci, a tím šetří
náklady

+

DALŠÍ FUNKCE PRO BMW i WALLBOX PLUS
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ DOBÍJENÍ.
Regulace nabíjecí energie. Vždy je zaručen
maximální dostupný nabíjecí proud, aniž
by docházelo k přetížení.
HISTORIE DOBÍJENÍ.
Data jsou zaznamenávána a můžete k nim
získat přístup pomocí aplikace BMW
i Remote / BMW Connected.
MÍSTNÍ INTEGRACE DO DOMÁCÍ SÍTĚ.
Umožňuje
používání
aplikací
chytré
domácnosti (aktuální partneři: Loxone
a MyGekko).
INTEGROVANÁ ČTEČKA ČIPOVÝCH
KARET.
Přístupová práva k BMW i Wallboxu Plus
až pro tři uživatele. Registrace uživatele
pomocí individuálních RFID karet.

BMW i Wallbox plus.
Cena: 29 441 Kč

NA CESTÁCH.
PRO RYCHLÉ A ČISTÉ DOBÍJENÍ
NA VEŘEJNÝCH DOBÍJECÍCH STANICÍCH.
Kabel pro rychlé dobíjení umožňuje až třikrát rychlejší dobíjení na veřejných
dobíjecích stanicích – v závislosti na místní elektrické infrastruktuře – a díky jeho
spirálové konstrukci se velmi snadno používá. Kabel nově podporuje třífázové
dobíjení o výkonu až 22 kW. Brašna na kabel ulehčuje každodenní použití –
dodávanou utěrku z mikrovlákna je možné použít na otření rukou a kabelu,
zavazadlový prostor tak zůstává čistý. Brašna na kabel je vyrobena z voděodolného
materiálu z recyklovaných PET lahví; a díky praktickému rolovacímu mechanizmu
je její použití rychlé a jednoduché.

Kabel pro rychlé dobíjení a brašna na kabel.
Cena: 8 912 Kč
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BEZPEČNĚ
ULOŽENO.

Cena: 2 241 Kč

Transportní síť je vyrobená z recyklovaného materiálu a zabraňuje nežádoucímu pohybu
předmětů v zavazadlovém prostoru. Díky praktickým háčkům je její instalace otázkou okamžiku.

Transportní síť.
Cena: 1 490 Kč
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Praktický skládací box v designu BMW i z odolné
tkaniny vyrobené z recyklovaných PET lahví. Jeho
tvar je dokonale přizpůsoben zavazadlovému
prostoru BMW i3. Slouží tak k bezpečné přepravě
drobných předmětů. Rovněž chrání zavazadlový
prostor před znečištěním. Jednoduchý a inteligentní
systém skládání znamená, že po složení nezabírá
box v zavazadlovém prostoru téměř žádné místo.
Díky vnitřnímu dělení se dvěma velkými sekcemi
a dvěma kapsičkami na klíče a drobnosti do něj
přehledně uložíte obsah jakéhokoli nákupního
košíku.

Skládací box.
Cena: 1 777 Kč

JEŠTĚ VÍCE
KOMFORTU.
BMW Junior Seat 2/3 . Bezpečná radost
z jízdy pro děti od 3 do 12 let (cca 15-36 kg nebo
95-150 cm). Sklon opěradla lze nastavit tak,
aby dokonale kopíroval sedadlo vozu. Dětská
autosedačka se připevňuje pomocí tříbodového
bezpečnostního pásu nebo pomocí integrovaných
úchytů zádržného systému ISOFIX (volitelně).
Integrované vzduchové polštářky zajišťují vysoký
komfort a maximální bezpečnost; chrání hlavu
v případě bočního nárazu a jsou příjemně měkké
na dotek. Díky patentovanému systému
nastavení výšky a šířky, který lze ovládat jednou
rukou, roste autosedačka spolu s dítětem.
Patentovaná funkce sklopení opěradla
zjednodušuje manipulaci se sedačkou mimo
vůz, např. když cestujete. K dispozici v barevné
kombinaci černá / antracit.

BMW Junior Seat 2/3.
Cena: 10 216 Kč

Sluneční clona pro zadní okno BMW i3 výrazně snižuje
teplotu v interiéru. Extrémně lehký strečový materiál je vyroben
ze 100% recykovaných PET lahví. Sluneční clonu lze jednoduše
a rychle nasadit i sejmout. Je dodávána v praktickém vaku.

Sluneční clony pro zadní boční okna BMW i3 poskytují
ideální ochranu před sluncem na zadních sedadlech a zajišťují
větší soukromí před pohledy zvenčí. Prostřednictvím praktických
háčků je lze snadno připevnit na místo nebo odstranit, kdykoli
je potřeba.

Sluneční clona na zadní okno
Cena: 2 671 Kč

Sluneční clony na zadní boční okna.
Cena: 2 385 Kč
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JEDNODUŠE
CHYTRÉ.
Bezdrátové dobíjení - nabíjejte bezdrátově
kdekoliv zrovna jste. Ať už ve vašem autě, nebo
kdekoliv jinde. Bezdrátová univerzální nabíjecí
stanice je nejrychlejším doplněním bezdrátového
nabíjení do vašeho vozu. Sestává ze dvou částí:
Základny do držáku nápojů a vyjímatelného modulu
s power bankou. Ten umožňuje bezpečné odložení
vašeho telefonu a zároveň poskytuje jeho efektivní
bezdrátové dobíjení prostřednictvím technologie Qi.
Díky vyjímatelnému modulu s integrovanou power
bankou je tento produkt ideální pro vaše cesty
a umožňuje pokračovat v bezdrátovém nabíjení
telefonu i po vystoupení z vozu.

BMW Bezdrátová univerzální nabíjecí stanice
Cena: 4 600 Kč

BMW Advanced Car Eye 2 .0 je vysoce citlivá
kamera s rozlišením full HD, jež snímá dění kolem
vozu ve dne i v noci. V případě narušení prostoru
a mimořádného pohybu okolo vozu kamera
automaticky nahraje danou situaci za účelem
dokumentace případných poškození nebo vloupání,
a to i ve stadiu pokusu. Součástí balení je přední
a zadní kamera.
Advanced Car Eye 2.0
Cena bez montáže: 11 615 Kč
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CHVÍLE
OBRATU.

Sněhové řetězy.
Cena pro BMW i3: 7 374 Kč

Styling 428 jako kompletní zimní sada pro BMW i3.
Cena za sadu: 53 640 Kč

Sněhové řetězy jsou speciálně upravené pro
BMW i3, jednoduše se nasazují a zajišťují optimální
trakci na sněhu a ledu.

ASISTENČNÍ
SLUŽBY.
Asistence, transparentnost a mobilita – s BMW i zůstanete
mobilní v jakékoli situaci. S aplikací BMW Connected pro smartphone
budete mít k dispozici vždy relevantní informace a potřebnou
asistenci pro bezproblémové dosažení požadované destinace. Například
prostřednictvím dynamických funkcí jako je dojezdový asistent.
Servisní balíčky zaručují transparentnost nákladů za servisní služby
a se službami Mobility zůstanete mobilní i v případě poruchy vozu. Speciální
zřetel pak BMW i klade na případy, kdy dojde k poruše. Zakoupením vozu
BMW i automaticky získáváte přístup ke službám BMW i Mobile Care, které
Vám zajistí potřebnou mobilitu. V případech, kdy dojde k závažné poruše,
Vám kromě potřebné mobility zajistíme i například ubytování v hotelu nebo
náhradní vůz. Pro více informací kontaktujte Vašeho partnera BMW i nebo
navštivte www .bmw .cz/bmwi .
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Radost z jízdy

ZÁRUKA
SPOKOJENOSTI.

BMW ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY SE SYMBOLEM
HVĚZDY. VČETNĚ BMW POJIŠTĚNÍ PNEUMATIK
NA 36 MĚSÍCŮ ZDARMA.*

5 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO
BMW ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY.

3

PROVĚŘENÉ.
Všechny BMW Originální pneumatiky procházejí rozsáhlou simulací
a podstupují nejnáročnější praktické testy.

1

PŘIZPŮSOBENÉ.
Všechny BMW Originální pneumatiky zajišťují vynikající ovladatelnost
vozidla za každého počasí, protože přesně odpovídají požadavkům
daného modelu a jeho systému řízení.

4

2

ORIGINÁLNÍ.
BMW Originální pneumatiky jsou navrženy ve spolupráci s vývojáři
vozů BMW. Aby Vaše BMW zůstalo i nadále BMW v každém ročním
období.

BEZPEČNÉ.
BMW Originální pneumatiky se vyznačují obzvlášť dlouhou
životností. A v nepravděpodobném případě defektu Vám pneumatiky
s technologií Runflat umožňují pokračovat v jízdě (přibl. do vzdálenosti
80 km rychlostí 80 km/h).

5

SE ZÁRUKOU.
Na všechny BMW Originální pneumatiky se vztahuje
bezplatné BMW Pojištění pneumatik po dobu 36 měsíců.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST NA CESTÁCH.

S BMW Originálními pneumatikami. Zjistěte si informace o dostupných nabídkách pro Váš
model BMW nebo kontaktujte BMW Servisního partnera.
www.bmw.cz/kolaapneumatiky
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Zjistěte si informace o aktuálních sezónních
nabídkách přímo u našich dodavatelů pneumatik.
Velmi rádi Vám s čímkoli poradíme.

* Po zakoupení pneumatiky se symbolem hvězdy a obdržení dokladu o pojištění získává kupující – po dobu 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy – nárok na náhradu škody vzniklé poškozením pneumatiky ostrými předměty,
najetím na obrubník, vandalismem nebo v důsledku krádeže, který může uplatnit u společnosti Allianz Versicherungs-AG, Königinstrasse 28, 80802 Mnichov, Německo, v rámci smlouvy o skupinovém pojištění uzavřené společností
BMW AG pro BMW Pojištění pneumatik. Zákonná záruční práva kupujícího zůstávají v platnosti spolu s BMW Pojištěním pneumatik a nejsou jím nijak dotčena. Smluvní podmínky pro BMW Pojištění pneumatik si můžete přečíst
online na adrese www.bmw.cz/kolaapneumatiky. Nebo jednoduše kontaktujte svého BMW Servisního partnera.
** Nevztahuje se na montáž.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST ZÁSLUHOU
TECHNOLOGIE RUNFLAT.
BMW Originální pneumatiky se symbolem hvězdy
jsou rovněž k dispozici s technologií Runflat.
K defektu pneumatiky může dojít v těch nejméně vhodných situacích,
jako např. v tunelu nebo v noci za hustého deště. Řešením je
samonosná pneumatika s vlastnostmi umožňujícími nouzové dojetí.
Jedná se o tzv. technologii Runflat, která představuje další výhodu BMW
Originálních pneumatik se symbolem hvězdy.
S technologií Runflat není nutné okamžitě měnit kolo. Umožňuje
například řidiči pokračovat v jízdě do nejbližšího servisu. Přídavné
elastické vložky vyrobené z vysoce tepelně odolné pryžové směsi
v bočnicích zabraňují přehřátí a vznícení pneumatiky při ztrátě tlaku.
Technologie Runflat umožňuje i se zcela prázdnou pneumatikou
pokračovat v jízdě s naloženým vozidlem do vzdálenosti přibližně 80 km
při rychlosti 80 km/h.

JISTOTA V KAŽDÉ SITUACI.
Kombinace kol a pneumatik musí být perfektní, protože silnice taková není
nikdy. Naše BMW Originální pneumatiky se symbolem hvězdy nebo BMW
Sady kompletních kol jsou základem bezpečné jízdy. Tyto pneumatiky jsou
schváleny společností BMW a pyšní se BMW symbolem hvězdy.
Další výhoda pro Vás:
BMW Pojištění pneumatik na tři roky zdarma.
Máme naprostou důvěru ve vynikající kvalitu našich BMW Originálních
pneumatik a našich BMW Sad kompletních kol. Z tohoto důvodu bezplatně
získáte BMW Pojištění pneumatik ke všem BMW Originálním pneumatikám
se symbolem hvězdy zakoupeným od BMW Autorizovaného dealera. BMW
Pojištění pneumatik je platné po dobu 36 měsíců od data zakoupení
a přináší Vám kompletní ochranu.
VĚTŠÍ BEZPEČNOST NA CESTÁCH.
S BMW Originálními pneumatikami. Zjistěte si informace o dostupných nabídkách
pro Váš model BMW nebo kontaktujte BMW Servisního partnera.
www.bmw.cz/kolaapneumatiky

Pojištění se vztahuje pouze na pneumatiku. Poškození nebo krádež ráfku
jsou z pojištění vyloučeny.

ÚHRADA NÁKLADŮ DO VÝŠE AŽ 100 %.
BMW symbol hvězdy značí nejvyšší kvalitu, za kterou ručíme. V případě
pojistné události se jednoduše obraťte na svého BMW Servisního partnera.
Při uplatnění nároku v rámci BMW Pojištění pneumatik Vám
uhradíme až 100 % nákladů na pneumatiky.**

100 %
v prvním
roce

75 %
ve druhém
roce

50 %
ve třetím
roce

Pojištění v délce 36 měsíců začíná dnem zakoupení pneumatik od Vašeho
BMW Servisního partnera. Budete si tak moci užívat naprosto bezstarostnou
jízdu se zárukou dlouhé životnosti Vašich BMW Originálních pneumatik bez
jakýchkoli dodatečných nákladů.

Bez technologie
Runflat

S technologií
Runflat

Perfektní jízdní vlastnosti i v případě úplné ztráty
tlaku.
Tato technologie pneumatik je také zárukou větší jistoty v případě
náhlého poklesu tlaku.
To znamená výrazně vyšší bezpečnost zejména při rychlé jízdě na
klikatých silnicích. Pokud dojde u běžné pneumatiky k defektu, je
obvykle nemožné pokračovat v jízdě. Vůz s pneumatikami využívajícími
technologii Runflat však i nadále nabízí snadnou ovladatelnost
a výbornou směrovou stabilitu. Náročné manévry při řízení nejsou nutné,
protože systémy ABS, ASC a DSC zůstávají plně funkční a podporují
řidiče.

POZNÁMKY .
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POZNÁMKY .
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Kontakt na Vašeho BMW i Autorizovaného Dealera:

ZÁKAZNICKÝ SERVIS BMW .

Více informací na:

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se obrátit také
na Zákaznický servis BMW na telefonním čísle 296 330 555
v pracovních dnech od 8 do 18 h nebo prostřednictvím
e-mailu zakaznicky .servis .cz@bmw .com.

www .bmw .cz
www .facebook .com/BMW .Ceska .Republika
www .twitter .com/BMWCZ
www .pinterest .com/bmwcz
www .instagram .com/bmwcz

Veškeré uvedené ceny jsou cenami doporučenými. Výrobce si vyhrazuje právo na chyby v tisku a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace o výbavách a dodacích
podmínkách Vám poskytne BMW i Autorizovaný Dealer.
©2019 BMW Czech Republic s.r.o.
1911-I01-CZ

