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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 i8 ROADSTER.

Model

i8 Roadster
(AT)

Motor

Zdvihový
objem

Výkon

(cm3)

BMW TwinPower Turbo 1 499
zážehový tříválec (vzadu)
+ elektromotor (vpředu)

Kombinovaná
Zrychlení
spotřeba paliva 0–100 km/h

Emise
CO2

(kW/k)

(l/100 km)

(s)

(g/km)

275 / 374

2,0

4,6

46

Prodejní cena
Kč bez DPH

Kč s DPH
(21%)

3 502 479 4 238 000

AT – Automatická převodovka
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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i8 Roadster

SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Service Inclusive
Service Inclusive ‑ 5 let / 100 000 km, zahrnuje údržbové a servisní práce



Certifikát vysokonapěťového akumulátoru



Bezpečnost
Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce



Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce



Antiblokovací brzdový systém (ABS)



Dvoutónové akustické výstražné zařízení



Tříbodové bezpečností pásy



Dynamická kontrola stability (DSC)



Opěrky hlavy bez možnosti nastavení integrované do opěradel sedadel



Ukazatel tlaku v pneumatikách



Varovný trojúhelník a lékárnička



Akustická ochrana chodců



Deaktivace airbagu spolujezdce



BMW Legal Emergency Call
Tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze). Přenos dat včetně lokalizace vozu, závažnosti nehody, počtu
pasažérů atd.



Design exteriéru
Lakované brzdové třmeny (černá)



Dvoubarevná kapota motoru (černá vysoce lesklá v kombinaci s barvou vozu)



Vnější zpětná el. ovládaná zrcátka



Vzhůru výklopné dveře



Černé vysoce lesklé prvky exteriéru



Pakety
BMW i Pure Impulse Experience Program



Kola / pneumatiky
20" BMW i kola z lehké slitiny Radial spoke 516 s kombinovanými pneumatikami
vpředu: 7 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
vzadu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20



Bezpečnostní šrouby kol



Sada na opravu pneumatik



Čalounění a design interiéru
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Kůže Spheric perforovaná



BMW i design interiéru Carpo



i8 Roadster

Technologie
Kotoučové odvětrávané brzdy



Parkovací brzda, elektromechanická



Elektrický posilovač řízení



El. nastavení tuhosti tlumičů



Pohon a převodovka
Servisní interval pro výměnu oleje – 24 měsíců / 30 000 km



Skrytá dvojitá kruhová koncovka výfuku



Filtr pevných částic



Samočinná převodovka
‑ 2stupňová pro elektromotor vpředu
‑ 6stupňová pro zážehový motor vzadu



Akumulátor



Vysokonapěťový akumulátor



Elektrický motor (maximální výkon 105 kW / 250 Nm)



Dobíjecí kabel



Funkce Auto Start / Stop



3válcový řadový zážehový motor BMW TwinPower Turbo o zdvihovém objemu 1 499 cm3 (170 kW / 320 Nm)



Asistenční systémy
Přední a zadní parkovací asistent (PDC)



Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí



Driving Assistant



Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ Upozornění na nebezpečí kolize s chodcem včetně případného brzdného impulsu při rychlostech 10‑60 km/h
‑ Upozornění na nebezpečí kolize s vozem jedoucím vpředu včetně případného brzdného impulsu při rychlostech 10‑60 km/h; při
vyšších rychlostech aktivace pohotovostního režimu brzd
‑ Speed Limit Info ‑ ukazatel aktuální povolené rychlosti a zákazu předjíždění prostřednictvím kamery snímající dopravní značení
a spolupracující s navigačním systémem
‑ Asistent dálkových světlometů ‑ automatické vypnutí / zapnutí dálkových světel

Světla a výhled
Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti



Vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním



Světelný paket



LED 3. brzdové světlo



LED zadní světlomety



LED osvětlení SPZ



LED přední světlomety
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i8 Roadster

SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Sedadla
El. nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce



Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce



Loketní opěrka vpředu



2 sedadla



Volant
Multifunkční volant



Mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant



Sportovní kožený volant



Klimatizace
2zónová automatická klimatizace



Elektrické topení



Automatická recirkulace vzduchu (AUC)



Tepelná izolace všech oken



Vnější a vnitřní funkční vybavení
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Alarm



Komfortní přístupový systém odemykání a zamykání vozu bez nutnosti použití klíče



BMW Display Key ‑ klíč dálkového ovládání včetně dotykového displeje zobrazujícího stav vozu



Velurové koberečky



Druhý klíč s dálkovým ovládáním



El. ovládaná vnější zpětná zrcátka



Osvětlení zavazadlového prostoru



Držák nápojů



Schránka na rukavice



Otevírání víka zavazadlového prostoru z místa řidiče



Osvětlení interiéru



Tlačítko Start / Stop pro automatické startování a vypínání motoru



Zásuvka (12V)



El. ovládaná okna



Centrální dálkové ovládání



Podlahový panel v zavazadlovém prostoru



iDrive ovladač s tlačítky přímé volby a s dotykovou funkcí



Upevňovací oka na podlaze zavazadlového prostoru



Kryt palivové nádrže (vpravo vzadu)



Kryt dobíjení (vlevo vpředu)



Centrální zamykání



Sluneční clony



Středová konzola



Zadní výsuvný spoiler (možnost ovládání tlačítkem)



i8 Roadster

Rádia a navigace
Navigační systém Professional
Dotykový displej s úhlopříčkou 8,8" a rozlišením 1280 x 480 pixelů, pevný disk s kapacitou 20 GB pro osobní data, iDrive ovladač
s tlačítky přímé volby a s dotykovou funkcí. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.



Stereo systém, 7 reproduktorů (205 W)



Komunikace a informace
BMW Head‑Up Display



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



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



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. Platnost 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.
Ukazatel venkovní teploty



Palubní počítač



Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně rozšířené konektivity s chytrým telefonem
Příprava pro mobilní telefon umožňuje k vozidlu bezdrátově prostřednictvím Bluetooth připojit několik kompatibilních telefonů
a audio přehrávačů současně. Připojená zařízení se obsluhují prostřednictvím ovladačů automobilu.
Příjem telefonu může zlepšit externí anténa ve voze. K ní se jednoduše pohybem jedné ruky může telefon připojit prostřednictvím
snap‑in adaptéru, který je k dispozici pro mnoho typů mobilních telefonů. Součástí této výbavy je také druhý mikrofon pro
spolujezdce. Prostřednictvím hlasových příkazů lze ovládat telefon, navigační systém, audiosystém a také další nastavení vozu.
K vozidlu je možné připojit třetí zařízení pro přehrávání hudby, které se ovládá taktéž pomocí systému automobilu. To znamená,
že hudbu lze prostřednictvím audiosystému přehrávat kdykoliv.



Paket ConnectedDrive services



Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service
Přístrojový panel o rozměru 8,8" s rozlišením 1280 x 480 pixelů



Centrální displej o rozměru 8,8" s rozlišením 1280 x 480 pixelů



|7

Výbava

Kód

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

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

2VB

0

0

i8 Roadster

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



8 745

10 582



0

0



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

Bezpečnostní pásy v barvě BMW i Blue

4FG

v kombinaci s 7Y9
nelze s 7Y6



Deaktivace airbagu spolujezdce

5DA

0

0



BMW Legal Emergency Call

6AF

0

0



Tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze). Přenos dat včetně lokalizace vozu, závažnosti nehody, počtu
pasažérů atd.

Lak
Metalický lak



met

B96 ‑ Perleťová "Crystal White" (bílá) s akcentem "Frozen Grey" (šedá)

38 226

46 254



B97 ‑ Perleťová "Crystal White" (bílá) s akcentem "BMW i Blue" (modrá)

38 226

46 254



C1U ‑ "E‑Copper" s akcentem "Frozen Grey" (šedá)

17 469

21 138



C22 ‑ Briliantová "Sophisto Grey" (šedá) s akcentem "Frozen Grey" (šedá)

0

0



C23 ‑ Briliantová "Sophisto Grey" (šedá) s akcentem "BMW i Blue" (modrá)

0

0



C50 ‑ Briliantová "Sophisto Grey" (šedá) s akcentem "E‑Copper" (hnědá)

0

0



38 226

46 254



9 256



pouze s 7E3



490 ‑ BMW Individual speciální lak "Donington Grey" s metalickým akcentem "Frozen
Grey" (šedá)

Design exteriéru
Černé vysoce lesklé lakování brzdových třmenů s BMW i Blue akcenty

2BQ

7 650
0

0

Shadow Line (černý vysoce lesklý C‑sloupek a dekorační prvek v zádi vozu)



339

4 362

5 278



0

0



v kombinaci s 7E3 / ZXY
v kombinaci s 7E3
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 sériová výbava

 volitelná výbava

Kód

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

i8 Roadster

Výbava

Pakety
Aerodynamický paket (přední splitter vlevo / vpravo a zadní spoiler)
Ultimate Sophisto Edition

7AR

15 299

18 512



7E3

196 633

237 926



Lak:
‑ C50 Briliantová "Sophisto Grey" (šedá) s akcentem "E‑Copper" (hnědá)
Čalounění:
‑ NKED Přírodní kůže "Exclusive" s látkovým akcentem "E‑Copper / E‑Copper / Amido"
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 2EQ 20" BMW i kola z lehké slitiny Radial‑spoke 516 E‑Copper s kombinovanými pneumatikami
‑ 2BQ Černé vysoce lesklé lakování brzdových třmenů s BMW i Blue akcenty
‑ 339 Shadow Line (černý vysoce lesklý C‑sloupek a dekorační prvek v zádi vozu)
‑ 4U1 Keramické ovládací prvky
‑ 674 HiFi systém Harman Kardon (12 reproduktorů / 360 W)


pouze s 7LK
nelze s ZXV / ZXY
Travel paket



13 107

15 860



0

0



ZXV

55 631

67 314



ZXY

104 000

125 840



7LK

v kombinaci s 7E3
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 493 Odkládací paket
‑ Kožená kapsa (kůže Nappa) na mapu s embosovaným nápisem i8
‑ Elementy (alcantara) pro oddělení nákladu v prostoru za sedadly
BMW i Pure Impulse paket
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 2W8 20" BMW i kola z lehké slitiny W‑spoke 470 (alternativně: 27K / 2ES / 2HP)
‑ 493 Paket odkládacích prostor
‑ 5A4 LED světlomety s rozšířenými funkcemi (alternativně: 5AZ)
‑ 674 HiFi systém Harman Kardon
BMW i Pure Impulse Plus paket
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 2BQ Černé vysoce lesklé lakování brzdových třmenů s BMW i Blue akcenty
‑ 4CQ Vnitřní obložení DryCarbon
‑ 7Y9 BMW i design interiéru Halo (alternativně: 7Y6)
pouze s ZXV
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Výbava

Kód

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

i8 Roadster

VOLITELNÁ VÝBAVA.

Kola / pneumatiky
20" BMW i kola z lehké slitiny Radial‑spoke 516 Bicolor s kombinovanými
pneumatikami

39 322

47 580



11 474

13 884



2EQ

0

0



2ES

32 769

39 650



0

0



27K

v kombinaci s ZXV
vpředu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20
vzadu: 8,5 J × 20 / pneumatiky 245/40 R20

20" BMW i kola z lehké slitiny Radial‑spoke 516 E‑Copper s kombinovanými
pneumatikami
vpředu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20
vzadu: 8,5 J × 20 / pneumatiky 245/40 R20
pouze s 7E3

20" BMW i kola z lehké slitiny Radial‑spoke 516 Jet Black s kombinovanými
pneumatikami



v kombinaci s ZXV
vpředu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20
vzadu: 8,5 J × 20 / pneumatiky 245/40 R20

20" BMW i kola z lehké slitiny Turbine‑styling 444 s kombinovanými
pneumatikami, BMW EfficientDynamics

2G4

18 565

22 464



20" BMW i kola z lehké slitiny Radial‑spoke 516 s kombinovanými
pneumatikami

2KQ

0

0



2W8

32 769

39 650



0

0



39 322

47 580



11 474

13 884



vpředu: 7 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
vzadu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20

vpředu: 7 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
vzadu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20

20" BMW i kola z lehké slitiny W‑spoke 470 s kombinovanými pneumatikami
v kombinaci s ZXV

vpředu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20
vzadu: 8,5 J × 20 / pneumatiky 245/40 R20

20" BMW i kola z lehké slitiny Turbine‑styling 625 s kombinovanými
pneumatikami

2HP

v kombinaci s ZXV
vpředu: 7,5 J × 20 / pneumatiky 215/45 R20
vzadu: 8,5 J × 20 / pneumatiky 245/40 R20
Bezpečnostní šrouby kol

2PA

0

0



Sada na opravu pneumatik

2VC

0

0



NG

0

0



Čalounění
Kůže "Spheric", perforovaná

NGEF ‑ Black / Ivory White / Black / Ivory White



NGHA ‑ Amido / Black / Amido



Přírodní kůže "Exclusive" s látkovým akcentem
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NK

0

0



NKED ‑ E‑Copper / E‑Copper / Amido



pouze s 7E3 / 7Y6



NKFD ‑ Dalbergia Brown / Dalbergia Brown / Carum Spice Grey



pouze s 7Y9



 sériová výbava

 volitelná výbava

Kód

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

i8 Roadster

Výbava

Design interiéru
Design interiéru "DryCarbon"

4CQ

v kombinaci s ZXY
Keramické ovládací prvky

4U1

v kombinaci s 7E3
BMW i desigh interiéru Accaro

7Y6

v kombinaci s ZXY

42 610

51 558



0

0



14 203

17 186



0

0



72 091

87 230



10 916

13 208



0

0



61 175

74 022



0

0



508

0

0



544

0

0



5AS

0

0



BMW i design interiéru Carpo

CARP

BMW i design interiéru Halo

7Y9

v kombinaci s ZXY

Asistenční systémy*
Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
Driving Assistant

Výbava Driving Assistant pomáhá řidiči řešit různé dopravní situace a předcházet nehodám nebo minimalizovat jejich následky.
Jeho součástí jsou systémy varování před překážkou vpředu Approach Warning s rozpoznáváním osob a brzdnou funkcí, asistent
dálkových světel, ukazatel rychlostních limitů, zadní kamera a systém Surround View.
Funkce varování před překážkou vpředu Approach Warning s rozpoznáváním osob a brzdnou funkcí dokáže rozpoznat chodce
i překážky, upozornit na ně řidiče, přednatlakovat brzdovou soustavu pro rychlejší reakci a v případě potřeby automaticky brzdit.

Výhled a světla
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnější elektricky
sklopitelná

430

0

0



Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené
viditelnosti

521

0

0



Světelný paket

LED světlomety s rozšířenými funkcemi

563

0

0



5A4

6 554

7 930



0

0



v kombinaci s ZXV

K funkcím standardních světlometů přidávají LED světlomety s rozšířenými funkcemi speciální režim pro jízdu na dálnicích. Pomocí
LED technologie jsou tvořená potkávací světla, městská světla a natáčení světla, stejně jako obrysová světla a světla denního
svícení. Součástí je též automatická regulace dosvitu.
BMW laserové světlomety

5AZ

v kombinaci s ZXV

137 650

166 556



132 084

159 822



V závislosti na rychlosti mají dálkové laserové světlomety BMW Laserlight dosvit více než 500 metrů, což je téměř dvojnásobná
vzdálenost ve srovnání s běžnými světlomety. Prostřednictvím laserové technologie BMW významně zvyšuje viditelnost, a tím
i bezpečnost, při jízdě v noci. Extrémně jasné a výkonné laserové světlomety BMW Laserlight dosahují ve srovnání s konvenčními
světlomety podstatně vyšší světelné intenzity. Pro odlišení jsou laserové světlomety doplněné modrými akcentními prvky a nápisem
"BMW Laserlight". Součástí laserových světlometů BMW Laserlight jsou LED dálkové světlomety s laserovým modulem, LED
potkávací světla, LED obrysová světla, LED světla pro denní svícení, LED směrová světla.
nelze s 5A4



Sedadla
El. nastavení sedadel řidiče a spolujezdce
Loketní opěrka vpředu

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

458

0

0



473

0

0



494

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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Výbava

Kód

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

i8 Roadster

VOLITELNÁ VÝBAVA.

Volant
Multifunkční volant

249

0

0



534

0

0



Klimatizace
2zónová automatická klimatizace

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm

302

0

0



Integrované univerzální dálkové ovládání

319

5 673

6 864



322

0

0



3DS

0

0



Komfortní přístupový systém odemykání a zamykání vozu bez nutnosti použití
klíče
BMW Display Key

BMW klíč s displejem zobrazuje nejrůznější informace o stavu vozu a umožňuje ovládání vybraných funkcí přes integrovaný
dotykový displej. Klíč zobrazuje čas, informace o stavu palivové nádrže a dobíjení, servisní zprávy, stejně jako momentální stav
centrálního zamykání či uzavření oken. BMW klíč s displejem lze nabíjet pomocí dodávaného USB kabelu.
Upozornění: Součástí dodávky je 1 BMW klíč s displejem, 1 standardní klíč a 1 nouzový klíč.
Velurové koberečky

Odkládací paket

423

0

0



493

6 339

7 670



v kombinaci s 7LK / ZXV
Druhý klíč od vozu

0

0



736

0

0



609

0

0



Rádia a navigace
Navigační systém Professional

Navigační systém Professional s pevným diskem se vyznačuje značnou univerzálností, snadnou a komfortní obsluhou, stejně
jako širokou nabídkou služeb. Je tvořen dotykovým kontrolním displejem s úhlopříčkou 8,8" s možností rozdělení na dvě části,
rádiem BMW Professional s DVD mechanikou, USB rozhraním, stejně jako pamětí 20 GB pro vaši osobní hudební sbírku.
Navigační a multimediální systém se obsluhuje intuitivně pomocí dotykového displeje, hlasem, dotykovým ovladačem iDrive
Touch, tlačítky přímé volby nebo až osmi volně programovatelnými funkčními záložkami. Plánování tras může probíhat v závislosti
na přednastavených kritériích. Navádění probíhá pomocí šipek nebo mapy, pro snadnou orientaci je k dispozici je také 3D pohled
nebo satelitní zobrazení povrchu na pozadí. V režimu ECO PRO asistent předvídání využívá informace navigace o profilu trasy
k tomu, aby řidiči s předstihem radil, jak zefektivnit jízdní styl, data navigace uplatňuje ke své strategii řazení v automatickém módu
také převodovka. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.

Komunikace a informace
BMW Head‑Up Display

610

0

0

Barevný BMW Head‑Up displej zobrazuje všechny podstatné informace související s cestou do zorného pole řidiče, a umožňuje
mu tak plně se soustředit na řízení. Zobrazuje informace o aktuální rychlosti a – v závislosti na konkrétní výbavě – pokyny
z navigačního systému i informace o maximální povolené rychlosti nebo zákazu předjíždění, seznam kontaktů z telefonu a seznam
multimédií, spolu s informacemi a výstrahami z různých asistenčních systémů řidiče. Symboly promítané na na čelní sklo jsou
plně barevné a ve vysokém rozlišení. Informace se promítají tak, že vypadají, že jsou umístěné přibližně 2,3 m před vozem. Lze
nastavit i polohu zobrazení, takže všechny informace jsou k dispozici zřetelně, přehledně a rychle. Jas projekce se automaticky
přizpůsobuje vnějším světelným podmínkám s odlišným provedením pro den a noc. Řidič si může nastavit výšku displeje a také to,
jaké informace kromě aktuální rychlosti a výstrah z asistenčních systémů se budou zobrazovat.

12 |

 sériová výbava

 volitelná výbava



Kód

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

i8 Roadster

Výbava

Komunikace a informace
Teleservices

6AE

0

0



6AK

0

0



Manuální / 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. Platnost 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

0

0



Concierge Services

6AN

0

0



Informace o hustotě provozu na silnicích. Po dobu 3 let včetně možnosti prodloužení.
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

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



Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně rozšířené konektivity
s chytrým telefonem

6NS

0

0



Po dobu životnosti vozidla.

Příprava pro mobilní telefon umožňuje k vozidlu bezdrátově prostřednictvím Bluetooth připojit několik kompatibilních telefonů
a audio přehrávačů současně. Připojená zařízení se obsluhují prostřednictvím ovladačů automobilu. Příjem telefonu může zlepšit
externí anténa ve voze. K ní se jednoduše pohybem jedné ruky může telefon připojit prostřednictvím snap‑in adaptéru, který
je k dispozici pro mnoho typů mobilních telefonů. Součástí této výbavy je také druhý mikrofon pro spolujezdce. Prostřednictvím
hlasových příkazů lze ovládat telefon, navigační systém, audiosystém a také další nastavení vozu. K vozidlu je možné připojit třetí
zařízení pro přehrávání hudby, které se ovládá taktéž pomocí systému automobilu. To znamená, že hudbu lze prostřednictvím
audiosystému přehrávat kdykoliv.
Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně USB rozhraní,
hlasového ovládání a rozšířené konektivity s chytrým telefonem. Včetně
bezdrátového dobíjení telefonu.

6NW

2 192

2 652



Bezdrátové nabíjení telefonu obsahuje bezdrátový nabíjecí dok a integrovaný varovný systém pro případ zapomenutí telefonu
ve voze. Kromě toho je k dispozici dvojice USB zdířek, každá až se dvěma ampéry nabíjecího proudu pro rychlé nabíjení mobilních
zařízení. Střešní anténa zlepšuje příjem signálu a druhý mikrofon zlepšuje kvalitu hovoru pro řidiče a spolujezdce. Druhý mikrofón
také efektivně zabraňuje interferencím zvuku mezi předními a zadními sedadly. Pomocí Bluetooth rozhraní lze současně připojit
dva mobilní telefony a jeden přenosný audio přehrávač. Paket bezdrátového nabíjení telefonu obsahuje službu Bluetooth Office
s přístupem ke kalendáři, SMS a e‑mailu pro kompatibilní chytré telefony.
WiFi hotspot

6WD

15 084

18 252

pouze s 6NW
Paket ConnectedDrive




7S9

0

0



Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service
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Výbava

Kód

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

i8 Roadster

VOLITELNÁ VÝBAVA.

HiFi systémy a zábava
DAB tuner (digitální příjem rádia)

HiFi systém Harman Kardon (12 reproduktorů / 360 W)

654

10 056

12 168



674

19 661

23 790



0

0



v kombinaci s 7E3 / ZXV

Klasika, pop, rock nebo soul: hudební aparatura Harman Kardon surround sound zajistí nejlepší možný poslech všech hudebních
žánrů. HiFi reproduktory hudební aparatury Harman Kardon pracují s externím digitálním zesilovačem umístěným v zavazadlovém
prostoru o výkonu 360 W. Propracovaná charakteristika produkovaného zvuku naplní interiér působivým zvukem přizpůsobeným
vnitřnímu prostoru vozidla. Systém je tvořen dvanácti reproduktory: v palubní desce je upevněn výškový a středový reproduktor,
dvojice výškových a středových reproduktorů je umístěna ve dveřích a v C‑sloupcích. Basový reproduktor je situován v zadním
sedadle. Kryty všech reproduktorů jsou kovové. Hliníkové nápisy Harman / Kardon jsou umístěné na výškových reproduktorem
ve dveřích vhodně ladí s propracovaností interiéru a současně jsou jasným vizuálním odkazem kvality hudební produkce tímto
systémem.

Servis*
Service Inclusive ‑ 5 let / 100 000 km

7NH

0

7NA

Bez servisního paketu Service Inclusive

ZS5

Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km

7CG

Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km

7CH
7CK

Manuál a servisní knížka v Nj

879

Manuál a servisní knížka v Čj

Service Inclusive Plus ‑ 5 let / 100 000 km

0



43 169

52 234



‑9 562

‑11 570



24 711

29 900



54 342

65 754



106 858

129 298



0

0



880

0

0



8AL

0

0



8A4

0

0



Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km

Ostatní
Manuál a servisní knížka v Aj
Česká jazyková verze

Palivová nádrž o objemu 42 l
Bez dobíjecího kabelu

1AG

0

0



8BL

‑4 598

‑5 564



* 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 z jízdy

ORIGINÁLNÍ BMW i8 PŘÍSLUŠENSTVÍ.
UDRŽITELNOST V 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.
BMW Originální příslušenství pro modely BMW i zohledňuje stejné principy:
inteligentní funkčnost, atraktivní design a využívání recyklovaných, ekologicky
šetrných materiálů kdekoli je to možné.

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, který nabízí široké

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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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.

BMW i Turbine Styling 444 20" sada kompletních zimních kol s pneu‑
matikami 215/45 R20 91V
Cena za sadu: 69 095 Kč
Sněhové řetězy jsou speciálně upravené pro
BMW i8, jednoduše se nasazují a zajišťují optimální
trakci na sněhu a ledu.
Cena: 7 374 Kč

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.

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.
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