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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 Autorizovaný Dealer.
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CENÍK VOZŮ BMW XM.

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). U 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.

Model Motor 
válce / ventily

Zdvihový
objem 

Výkon Kombinovaná
spotřeba paliva

Emise 
CO2

Prodejní cena

(cm3) (kW/k) (l/100 km) (g/km) Kč bez DPH Kč s DPH (21%)

XM (AT) 8 / 4 4 395 480/653 1,5 34 3 586 281 4 339 400

AT – Automatická převodovka

Ceny a výbava: platnost od 1. listopadu 2022 pro produkční měsíce listopad 2022 až únor 2023.
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SÉRIOVÁ VÝBAVA.

XM

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

Bezpečnost
Ukazatel tlaku a teploty v pneumatikách 
Sada na opravu pneumatik 
Varovný trojúhelník 
Akustická ochrana chodců 
Aktivní ochrana 
BMW Intelligent Emergency Call 
Airbagy pro řidiče a spolujezdce 
Antiblokovací brzdový systém (ABS) 
Brzdový asistent 
Nárazový senzor 
Dynamická kontrola stability (DSC) 
Dynamická kontrola trakce (DTC) 
Přední a zadní hlavové airbagy 
Pasivní ochrana chodců 
Zadní dveře s mechanickou dětskou pojistkou zámku 
Zadní boční airbagy 
Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce 
Ochrana proti bočnímu nárazu 
Systém stabilizace přívěsu 
Dvoutónové akustické výstražné zařízení 
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Barva a design exteriéru
Metalický lak 
BMW ledvinky "Iconic Glow"
BMW maska ve tvaru ledvinek Iconic Glow. 
Vizuální zvýraznění exteriéru:  
‑  Zvýraznění BMW masky ve tvaru ledvinek osvětlením jejího rámečku (LED světlovody v bílé barvě)
‑  Kompletní obrys masky chladiče tvoří uzavřený grafický prvek
‑  Osvětlení lze zapnout či vypnout v menu nastavení vozu
‑  Aktivní při stání vozu i za jízdy
‑  Osvětlení je při dodání vozu zapnuté
‑  Osvětlení rámečku má roli v uvítacím i rozlučkovém světelném představení



M aerodynamický paket 
M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty 
Dvoudílný rámeček masky chladiče v provedení Night Gold 
Horizontální příčky masky chladiče v černém vysoce lesklém provedení 
Označení XM v levé části masky chladiče 
M vnější zpětná zrcátka 
Otvory pro přístup vzduchu v předním nárazníku v černém vysoce lesklém provedení 
Boční okna se zlatým zvýrazňujícím lemováním včetně označení XM 
Vložky vnějších madel dveří v černém vysoce lesklém provedení 
Zadní difuzor v černém vysoce lesklém provedení 
Kryty kol v černém vysoce lesklém provedení 
Střešní podélné dekorativní lišty v černém vysoce lesklém provedení 
Dva designové elementy v zadním nárazníku v provedení Night Gold 
Víko zavazadlového prostoru bez označení BMW 
Dvě laserem gravírovaná loga BMW v horních rozích zadního okna 
 

Kola
21" M kola z lehké slitiny Double spoke 918 M s kombinovanými pneumatikami
vpředu: 9,5 J × 21 / pneumatiky 275/45 R21
vzadu: 10,5 J × 21 / pneumatiky 315/40 R21



Bezpečnostní šrouby kol 
Pojištění pneumatik
Pojištění pneumatik na 36 měsíců zdarma od data registrace vozidla. 
Pojištění kryje poškození v následujících situacích: 
‑  Proražení ostrým předmětem
‑  Najetí na obrubník při parkování
‑  Odcizení
‑  Vandalismus
Plnění až 100 % ceny pneumatiky v závislosti na stáří pneumatiky. 
Pojištění se nevztahuje na vozy provozované dealerem a velké fleetové klienty.
Detailní pojistné podmínky a další podrobné informace Vám poskytne BMW Autorizovaný Dealer, nebo je naleznete 
na www.bmw.cz/kolaapneumatiky
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SÉRIOVÁ VÝBAVA.
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Čalounění a design interiéru
BMW Individual kožené čalounění Merino 
M bezpečnostní pásy 
BMW Individual kožená přístrojová deska 
M karbonové obložení interiéru Carbon Fibre 
Osvětlené prahové lišty s označením M (vpředu / vzadu) 
Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko 
Galvanická povrchová úprava pro ovládací prvky 
 

Technologie
M sportovní diferenciál
M sportovní diferenciál zajišťuje mimořádné jízdní zážitky tím, že maximalizuje dostupnou trakci. Zlepšuje obratnost a jízdní stabilitu 
v různých situacích, jako jsou dynamické změny jízdních pruhů, akcelerace ze zatáček, rychlé průjezdy zatáčkami nebo zrychlení 
na površích s měnící se přilnavostí, a to včetně sněhu, štěrku nebo ledu. M sportovní diferenciál rozděluje hnací sílu variabilně 
mezi jednotlivá zadní kola. V nájezdech do zatáček například zabraňuje nechtěné nedotáčivosti a při následné akceleraci předchází 
prokluzu kol. Váš vůz potom jede doslova jako po kolejích. Nejsou potřeba žádné korekce pomocí brzdové soustavy, které omezují 
jízdní dynamiku. I při velmi sportovním stylu jízdy dokáže M sportovní diferenciál celý výkon motoru takřka kompletně přenést 
na silnici, takže stabilizační a protiprokluzové systémy zasahují mnohem později. V závislosti na jízdní situaci a povrchu vozovky 
se svorný účinek diferenciálu pohybuje mezi 0 a 100 %. Zejména u vysokovýkonných modelů vybavených systémem M xDrive 
dokáže M sportovní diferenciál lépe využít trakci zadních kol, a tím zajistit více radosti z jízdy. I když je při jízdě jasně patrná enormní 
trakce pohonu všech kol M xDrive, ve volantu jasně vnímáte mimořádnou agilitu a ochotu k zatáčení.



Adaptivní M podvozek Professional 
Kromě charakteristické M radosti z jízdy zajišťuje Adaptivní M podvozek Professional také potřebný každodenní komfort. Jeho 
součástí jsou elektronicky řízené tlumiče, adaptivní stabilizátory a Integrální aktivní řízení. Adaptivní stabilizace náklonů působí proti 
příčným pohybům karoserie, a to jak v zatáčkách, tak při jízdě přes výmoly a jiné nedokonalosti vozovky jedním nebo dvěma koly. 
Přínosy tohoto systému se projeví zejména při obzvláště dynamickém stylu jízdy, protože vůz je výrazně agilnější a ochotněji projíždí 
zatáčky. Schopnost pohlcení bočních sil navíc zvyšuje komfort pro cestující ve druhé řadě sedadel. Jízdní dynamiku a bezpečnost 
posiluje také Integrální aktivní řízení. Ve vysokých rychlostech natáčí zadní kola ve stejném směru jako přední, a tím zlepšuje 
stabilitu. Naopak v nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí opačně, takže zajistí lepší manévrovatelnost a větší agilitu.



M sportovní brzdy s černými třmeny 
Ukazatel opotřebení brzdového obložení 
Přední a zadní brzdové kotouče s vnitřním odvětráváním 
Elektromechanická parkovací brzda s Automatic Hold funkcí 
Servotronic 
8stupňová sportovní automatická převodovka Steptronic včetně řadicích pádel na volantu 
Servisní interval pro výměnu oleje – 24 měsíců / 30 000 km 
8válcový zážehový motor M TwinPower Turbo 
Driving Experience tlačítko 
Emisní standard EU6 
M xDrive, stálý pohon všech kol s plně variabilním přenosem točivého momentu 
Senzor kvality a množství oleje 
Filtr pevných částic pro zážehové motory 
Sportovní výfukový systém 
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Technologie
Parking Assistant Plus
Parkovací asistent Plus usnadňuje zajíždění a vyjíždění z parkovacích míst pomocí výbavy, jako je couvací kamera, Couvací asistent, 
funkce automatického parkování nebo ukazatel vzdálenosti při parkování a tyto manévry dále usnadňuje a zpřehledňuje díky dalším 
pohledům kamerového systému. Přidané kamery umožňují přímo na kontrolním displeji zobrazit 3D pohled na okolí vozidla. Díky 
tomu můžete lépe odhadnout, kolik místa máte ještě k dispozici a kde hrozí potenciální nebezpečí.
Parkovací asistent Plus vám pomůže i v nepřehledných místech, například při výjezdu z úzkého prostoru. Abyste dříve spatřili 
ostatní účastníky silničního provozu, panoramatický pohled rozšíří Vaše zorné pole a umožní Vám lépe vidět do křižovatky. 
Podobně užitečný je i Couvací asistent. Pamatuje si trasu, kterou jste ujeli vpřed, a to na vzdálenost až 200 metrů. Vaše BMW pak 
po naprosto stejné trajektorii vycouvá. Významně tak usnadňuje například výjezd z úzkých uliček nebo příjezdových cest.



Asistent pozornosti 
Omezovač rychlosti 
Paket zrcátek
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Včetně vyhřívání zrcátek, elektricky ovládaného sklápění 
a parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce.



Ambientní osvětlení
‑  LED vnitřní osvětlení středové konzole
‑  Nepřímé osvětlení kapes ve dveřích
‑  Nepřímé osvětlení středového tunelu (osvětlení odkládacího prostoru středového panelu) 
‑  Osvětlená prohlubeň madla středové loketní opěrky
‑  Nepřímé osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
‑  Nepřímé osvětlení palubní desky 
‑  Nepřímé osvětlení obložení dveří a vnitřní kliky
‑  Obrysové osvětlení palubní desky, přední části středové konzole, obložení předních a zadních dveří
‑  Obsahuje 6 předdefinovaných volitelných světelných designů v různých barvách pro obrysové a nepřímé osvětlení (obrysové 

osvětlení lze kombinovat s nepřímým osvětlením v bílé nebo shodné barvě)
‑  Dynamická funkce obrysového osvětlení
‑  Osvětlení země z víka zavazadlového prostoru
‑  Osvětlení prostoru vedle vozu při vystupování vpředu a vzadu (vlevo / vpravo)
‑  Nepřímé osvětlení stropu



Asistent dálkových světlometů
Automatické vypnutí / zapnutí dálkových světel.



Adaptivní matrixové LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a LED ukazatelů směru jízdy 
‑  Potkávací a dálkové LED matrixové světlomety s dynamickými světelnými funkcemi
‑  LED matrixová technologie v kombinaci s neoslňujícími dálkovými světlomety provádí selektivní odstínění vpředu jedoucích 

a protijedoucích vozidel
‑  Dynamické rozložení světla (městské, dálniční a okresní silnice) vytváří různé vzorce rozložení světla optimalizované pro situaci 

na silnici



Dynamické brzdové světlomety 
Funkce zpožděného zhasnutí světlometů Follow‑me‑home 
LED zadní světlomety 
Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti 
Uvítací osvětlení 
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E‑mobilita
Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (Mode 2) 
Nabíjecí kabel pro veřejné nabíjecí stanice (Mode 3) 
BMW IconicSounds Electric (charakteristický zvuk v závislosti na zvoleném jízdním režimu) 
Vysokonapěťová baterie 
 

Design interiéru
Aktivní ventilace předních sedadel 
Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu 
Paket Heat Comfort, vpředu
Paket Heat Comfort zajistí cestujícím vpředu příjemné teplo na ruce a hlavu, což zejména během studených dní zvyšuje komfort 
ve voze. Kromě vyhřívaných sedadel jsou součástí paketu Heat Comfort také vyhřívané loketní opěrky ve dveřích a na středové 
konzole, stejně jako vyhřívaný volant. Vyhřívané jsou jak sedáky, tak opěradla sedadel. Vyhřívání každého ze sedadel lze samostatně 
nastavit v několika úrovních.



M multifunkční přední sedadla
Exkluzivní M multifunkční sedadla pro řidiče a spolujezdce jsou odrazem sportovnosti a expresivity designu exteriéru. Výraznými 
bočnicemi a osvětleným logem M odkazují na sportovní geny vozu. Sedadla poskytují vynikající boční oporu i při mimořádně 
dynamické jízdě, a to zejména zásluhou rozšířených horních bočních dílů v oblasti ramen. Optimální komfort sezení zajišťují široké 
možnosti elektrického nastavování. Jednoduše si svým potřebám přizpůsobíte výšku sedáku, bederní opěrku, horní část opěradla, 
šířku opěradla a opěrku hlavy. Paměťová funkce umožní snadné navrácení k Vašemu uloženému nastavení, což je obzvláště 
praktické v případě, že vůz řídí více řidičů s odlišnou výškou.



Masážní funkce pro přední sedadla
Masážní funkce pro cestující na předních sedadlech cíleným způsobem stimuluje nebo uvolňuje svaly. Zejména na delších cestách 
využijete různé masážní programy s nastavitelnou intenzitou, které zlepší Vaši fyzickou pohodu. Komplexní relaxace: masážní 
programy jsou určeny pro různé oblasti těla.



Přední a zadní loketní opěrka 
Komfortní polštářky v provedení Alcantara pro vnější sedadla vzadu 
Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX (2x na vnějších zadních sedadlech) 
Opěradla zadních sedadel dělená v poměru 40:20:40 
Zadní kapsy na opěradlech předních sedadel 
M sportovní kožený multifunkční volant s řadicími pádly 
Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu 
Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku) 
4zónová automatická klimatizace 
Tepelná izolace všech oken 
Nano filtr pro čištění vzduchu v interiéru 
Nezávislé topení a klimatizace (energie čerpána z vysokonapěťové baterie) 
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Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm 
Komfortní přístupový systém
Ať už použijete fyzický klíček, telefon nebo přístupovou kartu, Váš M Model vybavený Komfortním přístupovým systémem Vás 
rozpozná na dálku a přivítá Vás světelným představením. Jakmile jste se k vozu dostatečně přiblížíte, automaticky se odemkne. 
Díky BMW ID propojenému s klíčem se současně s předstihem v interiéru vše připraví. Vaše BMW na Vás bude čekat například 
se správnou polohou sedadla nebo již nastavenými cíli navigace. Když se od vozidla vzdálíte, dveře se opět automaticky zamknou. 
Telefon s Digitálním klíčem Plus Vám nejen usnadní přístup k Vašemu BMW. Umožní Vám poslat Digitální klíč až pěti přátelům, 
ať jste kdekoli. Pomocí kompatibilního telefonu nebo hodinek pak Vaši přátelé mohou používat Váš vůz. Už se nemusíte starat 
o vrácení fyzického klíče. Ideální pro začínající řidiče: v případě potřeby lze Digitální klíč použít také k omezení maximální rychlosti 
nebo hlasitosti rádia.



Funkce plynulého dovírání dveří "Soft‑Close" 
Velurové koberečky 
Chlazené / vyhřívané držáky nápojů
Držáky nápojů ve středové konzole mohou nezávisle chladit nebo hřát. Chlazení nebo ohřívání nápojů se aktivuje samostatnými 
tlačítky umístěnými vlevo a vpravo od samotných držáků. Pomocí barvy se rozlišuje, zda držáky aktuálně chladí (modrá barva) nebo 
hřejí (červená barva). Díky tomuto řešení mají nápoje vždy tu správnou teplotu.



Paket Travel & Comfort
Chcete vzadu pohodlně používat vlastní tablet? Standardně dodávaný paket Travel & Comfort umožňuje jeho bezpečné připevnění 
k zadní části předního sedadla. Na stejné místo můžete upevnit také další nástavce, jako je ramínko na oblečení, háček na tašku 
nebo skládací stolek. Systém Travel & Comfort zajišťuje nejen bezpečnou montáž, ale také spolehlivé nabíjení. Cestující vzadu mají 
navíc v každém opěradle předních sedadel k dispozici nabíjecí porty USB‑C. Umožňují nabíjení proudem až 3 A.



Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru 
BMW ID (Osobní nastavení a perzonalizované funkce) 
Centrální zamykání včetně dvou dálkových ovladačů s integrovanými klíčky 
Elektricky ovládaná okna s pojistkou 
Startování motoru bez použití klíče 
Háčky na oděvy 
Nekuřácké provedení 
12V zásuvky (2x ve středové konzole, 1x v zavazadlovém prostoru) 
Odkládací prostory 
Sada nářadí 
Vyhřívané trysky ostřikovačů 
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Rádia a navigace
DAB tuner (digitální příjem rádia) 
Teleservices ‑ manuální / automatické zasílání informací o stavu vozu a úrovni nabití baterie 
ConnectedDrive Services 
Paket Connected Professional
Jeho součástí je následující výbava: Remote Services, Real Time Traffic Information (včetně upozornění na nebezpečí), integrace 
telefonů, In‑Car Experiences. 
Dálková obsluha Remote Services: 
‑  Funkce dálkové obsluhy Remote Services (např. odemykání / zamykání vozu)
‑  Odesílání adres cílů do vozu prostřednictvím aplikace My BMW pro chytré telefony
‑  Zobrazení polohy vozu na mapě prostřednictvím lokalizační funkce
‑  Po celou dobu životnosti vozu
Real‑Time Traffic Information (včetně upozornění na nebezpečí):
‑  Dopravní informace v reálném čase na dálnicích, okresních silnicích a městských ulicích pro výpočet trasy a případné objížďky
‑  Zobrazení varování před nebezpečím, jako jsou nehody, porouchaná vozidla a déšť, která jsou hlášena jinými vozy BMW 

na silnicích
‑  Rozšíření návrhů tras o online vypočítávané alternativní trasy (kromě jiného zohledňují historické informace, např. o hustotách při 

dopravních špičkách)
‑  Doba trvání 3 roky
Integrace chytrých telefonů: 
‑  Umožňuje bezdrátové používání chytrého telefonu ve voze
‑  Obsah, jako je hudba, zprávy / SMS, telefonování, vybrané aplikace třetích stran a navigační aplikace, lze zobrazovat a ovládat 

prostřednictvím uživatelského rozhraní vozidla
‑  Kompatibilita a rozsah funkcí telefonů s Apple CarPlay / Android Auto závisí na modelovém roce telefonu a verzi softwaru, který 

je v něm nainstalován (je třeba se informovat u výrobce telefonu)
‑  Za veškerý obsah a funkce zobrazované ve vozidle prostřednictvím integrace chytrých telefonů odpovídá příslušný výrobce 

telefonu
‑  Funkční po celou dobu životnosti vozu
‑  Dostupnost na konkrétním trhu závisí na zavádění systému Android Auto, za které je zodpovědná společnost Google, informace 

o stavu na jednotlivých trzích jsou k dispozici zde: https://www.android.com/auto/
In‑Car Experiences: 
‑  Caring Car: dva programy pečující o posádku (Vitalize a Relax)
‑  Režimy Experience
‑  Doba trvání 3 roky
Poznámka:
Prodloužení fungování služby prostřednictvím obchodu BMW Shop.



Přihrádka pro bezdrátové nabíjení 
Osobní eSIM
‑  BMW bude přidáno k mobilnímu tarifu zákazníka jako další zařízení – podobně jako Apple Watch
‑  Telefonní hovory nebo datová připojení nevyžadují fyzickou přítomnost mobilního telefonu zákazníka ve vozidle
‑  Lepší kvalita připojení díky použití antén vozidla
‑  Integrace tarifní smlouvy na soukromý mobilní telefon do vozidla
‑  Přináší i další funkce, jako například komfortní obsluhu telefonu, Wi‑Fi hotspot a připojení 5G
Poznámka: 
Funkčnost je podmíněna pořízením čtečky SIM karet, která je k dispozici v rámci originálního příslušenství.
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XM

Rádia a navigace
BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional zvyšuje bezpečnost jízdy. BMW Head‑Up Displej promítá důležité informace přímo do Vašeho 
zorného pole a umožní Vám tak plně se soustředit na dopravní situaci a méně se rozptylovat. Barevné zobrazení, přizpůsobení jasu, 
denní a noční grafika a nastavitelná výška displeje zlepšují čitelnost. Navigace Vám pomůže k tomu, abyste dojeli do cíle rychleji 
a lépe informovaní. Vypočítává trasu na základě dopravních informací v reálném čase, nabízí alternativní trasy a také zobrazuje 
zajímavá místa v okolí. BMW Prohnutý displej zobrazuje všechny informace přehledně. Do jednoho celku propojuje digitální 
přístrojový panel o úhlopříčce 12,3" a dotykový kontrolní displej s úhlopříčkou 14,9". Multimediální systém obsahuje rozhraní 
Bluetooth / WiFi a dva USB porty pro přenos dat a nabíjení mobilních zařízení. BMW Operační systém dále usnadňuje obsluhu 
různých funkcí vozu. K dispozici je ovládání hlasem či prostřednictvím dotykového displeje nebo ovladače BMW.



BMW Ovládání gesty
Gesty rozpoznávanými nad středovým panelem lze obsluhovat řadu následujících předem definovaných funkcí:
‑  Používání jednoduchých gest rukou pro interakci s infotainmentem (např. máchnutí, ukázání, otočení, stisknutí). Mezi funkce, 

které lze obsluhovat gesty, patří ovládání hlasitosti, přijetí a odmítnutí příchozího telefonního hovoru, zavření vyskakovacích oken 
(např. dopravní zpravodajství), hlasové ovládání, potvrzení zpráv systému Check Control, spuštění osobně nakonfigurované funkce 
a kamerového systému Surround View (360°)

‑  Pokračování nebo zrušení navádění navigačním systémem k cíli se provádí "ukázáním" nebo "máchnutím"
‑  Trvale dostupná gesta pro přímou interakci (například ovládání hlasitosti)
‑  Kontextově dostupná gesta jako reakce na aktuální interakci (např. odmítnutí telefonního hovoru)
‑  Nápověda při ovládání prostřednictvím zobrazení aktuálně dostupných gest
Poznámka:
Není nutná žádná samostatná aktivace ovládání gesty (např. stisknutím tlačítka).
Přímá zpětná vazba systému na ovládání gesty (akustická a vizuální).



Indikátor servisního intervalu 
Upozornění na zapnuté světlomety 
4x USB rozhraní (1x Typ A u držáku nápojů, 1x Typ C ve středové konzole vpředu, 2x Typ C ve středové konzole vzadu) 
Harman Kardon Surround Sound System
Audiosystém Harman / Kardon s prostorovým zvukem.
Digitální zesilovač s individuálně nastavitelným ekvalizérem, výkon zesilovače 415 W, 9 kanálů. Kryty reproduktorů s nápisem 
Harman / Kardon.
16 reproduktorů: 
‑  1 centrální výškový reproduktor uprostřed palubní desky
‑  1 centrální středový reproduktor uprostřed palubní desky 
‑  2 výškové reproduktory v předních dveřích u zpětných zrcátek (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v obložení předních dveří (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v obložení zadních dveří
‑  2 centrální basové reproduktory pod předními sedadly
‑  2 výškové reproduktory v obložení zadních dveří (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v D‑sloupcích
‑  2 výškové reproduktory v D‑sloupcích
Ovládání prostřednictvím uživatelského rozhraní vozu.





12 |

VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Bezpečnost
Ukazatel tlaku a teploty v pneumatikách 2VB 0 0 
Varovný trojúhelník a lékárnička 428 0 0 
Akustická ochrana chodců 4U9 0 0 
Aktivní ochrana 5AL 0 0 
Bezpečnostní paket inicializující ochranná opatření pro posádku v případě bezprostředního rizika nehody: přitažení bezpečnostních 
pásů a zavření oken.
BMW Intelligent Emergency Call ‑ tísňové volání (manuální / automatické volání 
v případě nouze)

6AF 0 0 

 

Barva a design exteriéru
Metalický lak met 0 0 
416 ‑ M Carbon Black (černá) 
475 ‑ Black Sapphire (černá) 
A96 ‑ Mineral White (bílá) 
C1K ‑ M Marina Bay Blue (modrá) 
C3G ‑ M Toronto Red (červená) 
C5Y ‑ Cape York Green (zelená) 
Nemetalický lak ind 29 116 35 230 
C36 ‑ BMW Individual Dravit Grey (šedá) 
 

Design exteriéru
BMW ledvinky "Iconic Glow" 3DN 0 0 
BMW maska ve tvaru ledvinek Iconic Glow. 
Vizuální zvýraznění exteriéru:  
‑  Zvýraznění BMW masky ve tvaru ledvinek osvětlením jejího rámečku (LED světlovody v bílé barvě)
‑  Kompletní obrys masky chladiče tvoří uzavřený grafický prvek
‑  Osvětlení lze zapnout či vypnout v menu nastavení vozu
‑  Aktivní při stání vozu i za jízdy
‑  Osvětlení je při dodání vozu zapnuté
‑  Osvětlení rámečku má roli v uvítacím i rozlučkovém světelném představení
M aerodynamický paket 715 0 0 
M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty 760 0 0 
M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty s rozšířeným obsahem 7M9 6 726 8 138 
Černé orámovaní masky chladiče, boční okna s černým zvýrazňujícím lemováním, dva černé designové elementy v zadním 
nárazníku (místo provedení Night Gold).
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Kola
21" M kola z lehké slitiny Double spoke 918 M s kombinovanými pneumatikami 1FT 0 0 
vpředu: 9,5 J × 21 / pneumatiky 275/45 R21
vzadu: 10,5 J × 21 / pneumatiky 315/40 R21
22" M kola z lehké slitiny Double spoke 922 M Bicolour s kombinovanými 
pneumatikami

1FU 39 408 47 684 

vpředu: 10 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
vzadu: 11 J × 22 / pneumatiky 315/35 R22
22" M kola z lehké slitiny Double spoke 922 M Bicolour s kombinovanými 
sportovními pneumatikami

1FV 60 681 73 424 

vpředu: 10 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
vzadu: 11 J × 22 / pneumatiky 315/35 R22
23" M kola z lehké slitiny Star spoke 923 M Bicolour s kombinovanými 
pneumatikami

1FY 66 289 80 210 

vpředu: 10 J × 23 / pneumatiky 275/35 R23
vzadu: 11 J × 23 / pneumatiky 315/30 R23
23" M kola z lehké slitiny Star spoke 923 M Bicolour Night Gold 
s kombinovanými pneumatikami

1FZ 68 524 82 914 

vpředu: 10 J × 23 / pneumatiky 275/35 R23
vzadu: 11 J × 23 / pneumatiky 315/30 R23
Bezpečnostní šrouby kol 2PA 0 0 
Sada na opravu pneumatik 2VC 0 0 
 

Čalounění
BMW Individual kožené čalounění Merino VC 0 0 
VCSW ‑ Black (černá) 
VCDA ‑ Sakhir Orange (oranžová) 33 585 40 638 
BMW Individual kožené čalounění Merino s rozšířeným obsahem VD 55 997 67 756 
VDA9 ‑ Silverstone (šedá) 
VDIP ‑ Deep Lagoon (modrá) 
 

Design interiéru
M bezpečnostní pásy 4GQ 0 0 
BMW Individual kožená přístrojová deska 4M5 0 0 
Poznámka: 
‑Provedení Walknappa Black v kombinaci s čalouněním VC
‑Provedení Walknappa Vintage Coffee v kombinaci s čalouněním VD
M karbonové obložení interiéru Carbon Fibre 4MC 0 0 
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

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

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Podvozek
M sportovní diferenciál 2T4 0 0 
M sportovní diferenciál zajišťuje mimořádné jízdní zážitky tím, že maximalizuje dostupnou trakci. Zlepšuje obratnost a jízdní stabilitu 
v různých situacích, jako jsou dynamické změny jízdních pruhů, akcelerace ze zatáček, rychlé průjezdy zatáčkami nebo zrychlení 
na površích s měnící se přilnavostí, a to včetně sněhu, štěrku nebo ledu. M sportovní diferenciál rozděluje hnací sílu variabilně 
mezi jednotlivá zadní kola. V nájezdech do zatáček například zabraňuje nechtěné nedotáčivosti a při následné akceleraci předchází 
prokluzu kol. Váš vůz potom jede doslova jako po kolejích. Nejsou potřeba žádné korekce pomocí brzdové soustavy, které omezují 
jízdní dynamiku. I při velmi sportovním stylu jízdy dokáže M sportovní diferenciál celý výkon motoru takřka kompletně přenést 
na silnici, takže stabilizační a protiprokluzové systémy zasahují mnohem později. V závislosti na jízdní situaci a povrchu vozovky 
se svorný účinek diferenciálu pohybuje mezi 0 a 100 %. Zejména u vysokovýkonných modelů vybavených systémem M xDrive 
dokáže M sportovní diferenciál lépe využít trakci zadních kol, a tím zajistit více radosti z jízdy. I když je při jízdě jasně patrná enormní 
trakce pohonu všech kol M xDrive, ve volantu jasně vnímáte mimořádnou agilitu a ochotu k zatáčení.
Adaptivní M podvozek Professional 2VW 0 0
Kromě charakteristické M radosti z jízdy zajišťuje Adaptivní M podvozek Professional také potřebný každodenní komfort. Jeho 
součástí jsou elektronicky řízené tlumiče, adaptivní stabilizátory a Integrální aktivní řízení. Adaptivní stabilizace náklonů působí proti 
příčným pohybům karoserie, a to jak v zatáčkách, tak při jízdě přes výmoly a jiné nedokonalosti vozovky jedním nebo dvěma koly. 
Přínosy tohoto systému se projeví zejména při obzvláště dynamickém stylu jízdy, protože vůz je výrazně agilnější a ochotněji projíždí 
zatáčky. Schopnost pohlcení bočních sil navíc zvyšuje komfort pro cestující ve druhé řadě sedadel. Jízdní dynamiku a bezpečnost 
posiluje také Integrální aktivní řízení. Ve vysokých rychlostech natáčí zadní kola ve stejném směru jako přední, a tím zlepšuje 
stabilitu. Naopak v nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí opačně, takže zajistí lepší manévrovatelnost a větší agilitu.



M sportovní brzdy s modrými třmeny a označením M 3M1 11 195 13 546 
M sportovní brzdy s červenými třmeny a označením M 3M2 11 195 13 546 
M sportovní brzdy s černými třmeny a označením M 3M3 0 0 
 

Pohon a převodovka
8stupňová sportovní automatická převodovka Steptronic včetně řadicích pádel 
na volantu

2TB 0 0 

 

Asistenční systémy*
Driving Assistant Professional 5AU 59 349 71 812 
Ať už se jedná o hrozící čelní střet nebo srážku se vzadu ze strany přijíždějícími vozy, vozidlo Vás na tuto skutečnost upozorní 
a v případě potřeby začne brzdit. Pomáhá předcházet nehodám při změně jízdního pruhu i při vystupování z vozu. Upozorňuje také 
vozidla vzadu na riziko nárazu zezadu. Tyto funkce výbavy Driving Assistant jsou nedílnou součástí také výbavy Driving Assistant 
Professional. Co Vám přinese? Menší riziko nehod v nebezpečných situacích.
Driving Assistant Professional toho ale umí ještě více. Cestování s ním je ještě snazší a pohodlnější. Systém také varuje před 
vozidly přijíždějícími vpředu ze stran a aktivně pomáhá předcházet čelním srážkám s vozidly nebo chodci. Pokud se během jízdy 
vyskytne riziko boční kolize, Váš vůz automaticky zasáhne pohybem volantu. Funkce zobrazení asistované jízdy v reálném čase 
trojrozměrně zobrazuje na přístrojovém panelu dopravní situaci v okolí vozidla. Například na dálnici je dobře vidět, jak se bezpečnost 
a komfort dokonale doplňují: Váš vůz až do rychlosti 210 km/h udržuje nastavenou rychlost a také předvolenou vzdálenost 
od vozidla vpředu. V případě bezprostředního rizika nárazu systém začne automaticky brzdit. Zvyšuje komfort: Driving Assistant 
Professional aktivními zásahy do řízení udržuje až do rychlosti 210 km/h vozidlo v daném jízdním pruhu, což značně usnadňuje 
řízení.
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*  Upozornění: Bezpečnostní asistenční systémy vozidel BMW slouží pouze k podpoře řízení a nepřebírají plnou kontrolu nad vozidlem 

BMW. Za řízení vozidla BMW včetně reakce na dopravní situace je vždy odpovědný přímo samotný řidič.

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Asistenční systémy*
Parking Assistant Plus 5DN 0 0 
Parkovací asistent Plus usnadňuje zajíždění a vyjíždění z parkovacích míst pomocí výbavy, jako je couvací kamera, Couvací asistent, 
funkce automatického parkování nebo ukazatel vzdálenosti při parkování a tyto manévry dále usnadňuje a zpřehledňuje díky dalším 
pohledům kamerového systému. Přidané kamery umožňují přímo na kontrolním displeji zobrazit 3D pohled na okolí vozidla. Díky 
tomu můžete lépe odhadnout, kolik místa máte ještě k dispozici a kde hrozí potenciální nebezpečí.
Parkovací asistent Plus vám pomůže i v nepřehledných místech, například při výjezdu z úzkého prostoru. Abyste dříve spatřili 
ostatní účastníky silničního provozu, panoramatický pohled rozšíří Vaše zorné pole a umožní Vám lépe vidět do křižovatky. 
Podobně užitečný je i Couvací asistent. Pamatuje si trasu, kterou jste ujeli vpřed, a to na vzdálenost až 200 metrů. Vaše BMW pak 
po naprosto stejné trajektorii vycouvá. Významně tak usnadňuje například výjezd z úzkých uliček nebo příjezdových cest.
 

Světla a osvětlení
Paket zrcátek 4T8 0 0 
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Včetně vyhřívání zrcátek, elektricky ovládaného sklápění 
a parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce.
Adaptivní matrixové LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a LED 
ukazatelů směru jízdy 

0 0 

‑  Potkávací a dálkové LED matrixové světlomety s dynamickými světelnými funkcemi
‑  LED matrixová technologie v kombinaci s neoslňujícími dálkovými světlomety provádí selektivní odstínění vpředu jedoucích 

a protijedoucích vozidel
‑  Dynamické rozložení světla (městské, dálniční a okresní silnice) vytváří různé vzorce rozložení světla optimalizované pro situaci 

na silnici
Ambientní osvětlení 4UR 0 0 
‑  LED vnitřní osvětlení středové konzole
‑  Nepřímé osvětlení kapes ve dveřích
‑  Nepřímé osvětlení středového tunelu (osvětlení odkládacího prostoru středového panelu) 
‑  Osvětlená prohlubeň madla středové loketní opěrky
‑  Nepřímé osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
‑  Nepřímé osvětlení palubní desky 
‑  Nepřímé osvětlení obložení dveří a vnitřní kliky
‑  Obrysové osvětlení palubní desky, přední části středové konzole, obložení předních a zadních dveří
‑  Obsahuje 6 předdefinovaných volitelných světelných designů v různých barvách pro obrysové a nepřímé osvětlení (obrysové 

osvětlení lze kombinovat s nepřímým osvětlením v bílé nebo shodné barvě)
‑  Dynamická funkce obrysového osvětlení
‑  Osvětlení země z víka zavazadlového prostoru
‑  Osvětlení prostoru vedle vozu při vystupování vpředu a vzadu (vlevo / vpravo)
‑  Nepřímé osvětlení stropu
Asistent dálkových světlometů 5AC 0 0 
Automatické vypnutí / zapnutí dálkových světel.
 

E‑mobilita
Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (Mode 2) 4T3 0 0 
Nabíjecí kabel pro veřejné nabíjecí stanice (Mode 3) 4T4 0 0 
BMW IconicSounds Electric 4V1 0 0 
Zhmotnění zvuku pohonu v interiéru: 
‑  Nastavení se mění podle zvoleného režimu
‑  Zvuk v interiéru vytváří audiosystém
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Design interiéru
Aktivní ventilace předních sedadel 453 0 0 
Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu 4HA 0 0 
Paket Heat Comfort, vpředu 4HB 0 0 
Paket Heat Comfort zajistí cestujícím vpředu příjemné teplo na ruce a hlavu, což zejména během studených dní zvyšuje komfort 
ve voze. Kromě vyhřívaných sedadel jsou součástí paketu Heat Comfort také vyhřívané loketní opěrky ve dveřích a na středové 
konzole, stejně jako vyhřívaný volant. Vyhřívané jsou jak sedáky, tak opěradla sedadel. Vyhřívání každého ze sedadel lze samostatně 
nastavit v několika úrovních.
M multifunkční přední sedadla 4MA 0 0 
Exkluzivní M multifunkční sedadla pro řidiče a spolujezdce jsou odrazem sportovnosti a expresivity designu exteriéru. Výraznými 
bočnicemi a osvětleným logem M odkazují na sportovní geny vozu. Sedadla poskytují vynikající boční oporu i při mimořádně 
dynamické jízdě, a to zejména zásluhou rozšířených horních bočních dílů v oblasti ramen. Optimální komfort sezení zajišťují široké 
možnosti elektrického nastavování. Jednoduše si svým potřebám přizpůsobíte výšku sedáku, bederní opěrku, horní část opěradla, 
šířku opěradla a opěrku hlavy. Paměťová funkce umožní snadné navrácení k Vašemu uloženému nastavení, což je obzvláště 
praktické v případě, že vůz řídí více řidičů s odlišnou výškou.
Masážní funkce pro přední sedadla 4T7 0 0 
Masážní funkce pro cestující na předních sedadlech cíleným způsobem stimuluje nebo uvolňuje svaly. Zejména na delších cestách 
využijete různé masážní programy s nastavitelnou intenzitou, které zlepší Vaši fyzickou pohodu. Komplexní relaxace: masážní 
programy jsou určeny pro různé oblasti těla.
 

Volanty
M sportovní kožený multifunkční volant s řadicími pádly 710 0 0 
 

Klimatizace
Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku) 420 0 0 
4zónová automatická klimatizace 4NB 0 0 
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm 302 0 0 
Integrované univerzální dálkové ovládání 319 5 823 7 046 
Komfortní přístupový systém 322 0 0 
Ať už použijete fyzický klíček, telefon nebo přístupovou kartu, Váš M Model vybavený Komfortním přístupovým systémem Vás 
rozpozná na dálku a přivítá Vás světelným představením. Jakmile jste se k vozu dostatečně přiblížíte, automaticky se odemkne. 
Díky BMW ID propojenému s klíčem se současně s předstihem v interiéru vše připraví. Vaše BMW na Vás bude čekat například 
se správnou polohou sedadla nebo již nastavenými cíli navigace. Když se od vozidla vzdálíte, dveře se opět automaticky zamknou. 
Telefon s Digitálním klíčem Plus Vám nejen usnadní přístup k Vašemu BMW. Umožní Vám poslat Digitální klíč až pěti přátelům, 
ať jste kdekoli. Pomocí kompatibilního telefonu nebo hodinek pak Vaši přátelé mohou používat Váš vůz. Už se nemusíte starat 
o vrácení fyzického klíče. Ideální pro začínající řidiče: v případě potřeby lze Digitální klíč použít také k omezení maximální rychlosti 
nebo hlasitosti rádia.
Funkce plynulého dovírání dveří "Soft‑Close" 323 0 0 
Elektricky ovládané tažné zařízení (nosnost 2,7 t) 3AC 30 233 36 582 
Velurové koberečky 423 0 0 
Chlazené / vyhřívané držáky nápojů 44A 0 0 
Držáky nápojů ve středové konzole mohou nezávisle chladit nebo hřát. Chlazení nebo ohřívání nápojů se aktivuje samostatnými 
tlačítky umístěnými vlevo a vpravo od samotných držáků. Pomocí barvy se rozlišuje, zda držáky aktuálně chladí (modrá barva) nebo 
hřejí (červená barva). Díky tomuto řešení mají nápoje vždy tu správnou teplotu.
Paket Travel & Comfort 4FL 0 0 
Chcete vzadu pohodlně používat vlastní tablet? Standardně dodávaný paket Travel & Comfort umožňuje jeho bezpečné připevnění 
k zadní části předního sedadla. Na stejné místo můžete upevnit také další nástavce, jako je ramínko na oblečení, háček na tašku 
nebo skládací stolek. Systém Travel & Comfort zajišťuje nejen bezpečnou montáž, ale také spolehlivé nabíjení. Cestující vzadu mají 
navíc v každém opěradle předních sedadel k dispozici nabíjecí porty USB‑C. Umožňují nabíjení proudem až 3 A. 
Poznámka:
Různé komponenty paketu Travel & Comfort jsou k dispozici v rámci BMW Originálního příslušenství, lze je připevnit pomocí 
multifunkčních držáků do univerzálního konektoru sedadel.
 

Rádio
DAB tuner (digitální příjem rádia) 654 0 0 
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Komunikace a informace
Teleservices 6AE 0 0 
Manuální / automatické zasílání informací o stavu vozu a úrovni nabití baterie.
ConnectedDrive Services 6AK 0 0 
Výbava poskytující zákazníkům informace a zábavu na cestách. Součástí výbavy je mobilní internetový portál BMW Online, který 
zajišťuje přístup k celé řadě dalších informací (předpověď počasí, zpravodajství, online vyhledávání). Možnost integrace vybraných 
aplikací chytrých telefonů (např. My BMW). 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 
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 My BMW 
hlubší integraci personalizovaných funkcí a funkcí souvisejících s osobní mobilitou během každodenních cest. Platnost po dobu 3 
let, včetně možnosti prodloužení.
Paket Connected Professional 6C3 0 0 
Jeho součástí je následující výbava: Remote Services, Real Time Traffic Information (včetně upozornění na nebezpečí), integrace 
telefonů, In‑Car Experiences. 
Dálková obsluha Remote Services: 
‑  Funkce dálkové obsluhy Remote Services (např. odemykání / zamykání vozu)
‑  Odesílání adres cílů do vozu prostřednictvím aplikace My BMW pro chytré telefony
‑  Zobrazení polohy vozu na mapě prostřednictvím lokalizační funkce
‑  Po celou dobu životnosti vozu
Real‑Time Traffic Information (včetně upozornění na nebezpečí):
‑  Dopravní informace v reálném čase na dálnicích, okresních silnicích a městských ulicích pro výpočet trasy a případné objížďky
‑  Zobrazení varování před nebezpečím, jako jsou nehody, porouchaná vozidla a déšť, která jsou hlášena jinými vozy BMW 

na silnicích
‑  Rozšíření návrhů tras o online vypočítávané alternativní trasy (kromě jiného zohledňují historické informace, např. o hustotách při 

dopravních špičkách)
‑  Doba trvání 3 roky
Integrace chytrých telefonů: 
‑  Umožňuje bezdrátové používání chytrého telefonu ve voze
‑  Obsah, jako je hudba, zprávy / SMS, telefonování, vybrané aplikace třetích stran a navigační aplikace, lze zobrazovat a ovládat 

prostřednictvím uživatelského rozhraní vozidla
‑  Kompatibilita a rozsah funkcí telefonů s Apple CarPlay / Android Auto závisí na modelovém roce telefonu a verzi softwaru, který 

je v něm nainstalován (je třeba se informovat u výrobce telefonu)
‑  Za veškerý obsah a funkce zobrazované ve vozidle prostřednictvím integrace chytrých telefonů odpovídá příslušný výrobce 

telefonu
‑  Funkční po celou dobu životnosti vozu
‑  Dostupnost na konkrétním trhu závisí na zavádění systému Android Auto, za které je zodpovědná společnost Google, informace 

o stavu na jednotlivých trzích jsou k dispozici zde: https://www.android.com/auto/
In‑Car Experiences: 
‑  Caring Car: dva programy pečující o posádku (Vitalize a Relax)
‑  Režimy Experience
‑  Doba trvání 3 roky
Poznámka:
Prodloužení fungování služby prostřednictvím obchodu BMW Shop.
Přihrádka pro bezdrátové nabíjení 6NX 0 0 
Více pořádku, více pohodlí: Díky bezdrátové nabíjecí přihrádce můžete svůj telefon nabíjet bezdrátově, a tedy velmi pohodlně. 
Ve zvětšeném úložném prostoru je místo i pro větší zařízení – je na dosah a bez nepraktického krytu a zamotaných kabelů. 
A to vše s maximální možnou bezpečností: Vestavěné chlazení chrání zařízení před přehřátím.
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

Komunikace a informace
Osobní eSIM 6PA 0 0 
‑  BMW bude přidáno k mobilnímu tarifu zákazníka jako další zařízení – podobně jako Apple Watch
‑  Telefonní hovory nebo datová připojení nevyžadují fyzickou přítomnost mobilního telefonu zákazníka ve vozidle
‑  Lepší kvalita připojení díky použití antén vozidla
‑  Integrace tarifní smlouvy na soukromý mobilní telefon do vozidla
‑  Přináší i další funkce, jako například komfortní obsluhu telefonu, Wi‑Fi hotspot a připojení 5G
Poznámka: 
Funkčnost je podmíněna pořízením čtečky SIM karet, která je k dispozici v rámci originálního příslušenství.
BMW Live Cockpit Professional 6U3 0 0 
BMW Live Cockpit Professional zvyšuje bezpečnost jízdy. BMW Head‑Up Displej promítá důležité informace přímo do Vašeho 
zorného pole a umožní Vám tak plně se soustředit na dopravní situaci a méně se rozptylovat. Barevné zobrazení, přizpůsobení jasu, 
denní a noční grafika a nastavitelná výška displeje zlepšují čitelnost. Navigace Vám pomůže k tomu, abyste dojeli do cíle rychleji 
a lépe informovaní. Vypočítává trasu na základě dopravních informací v reálném čase, nabízí alternativní trasy a také zobrazuje 
zajímavá místa v okolí. BMW Prohnutý displej zobrazuje všechny informace přehledně. Do jednoho celku propojuje digitální 
přístrojový panel o úhlopříčce 12,3" a dotykový kontrolní displej s úhlopříčkou 14,9". Multimediální systém obsahuje rozhraní 
Bluetooth / WiFi a dva USB porty pro přenos dat a nabíjení mobilních zařízení. BMW Operační systém dále usnadňuje obsluhu 
různých funkcí vozu. K dispozici je ovládání hlasem či prostřednictvím dotykového displeje nebo ovladače BMW.
BMW Ovládání gesty 6U8 0 0 
Gesty rozpoznávanými nad středovým panelem lze obsluhovat řadu následujících předem definovaných funkcí: 
‑  Používání jednoduchých gest rukou pro interakci s infotainmentem (např. máchnutí, ukázání, otočení, stisknutí). Mezi funkce, 

které lze obsluhovat gesty, patří ovládání hlasitosti, přijetí a odmítnutí příchozího telefonního hovoru, zavření vyskakovacích oken 
(např. dopravní zpravodajství), hlasové ovládání, potvrzení zpráv systému Check Control, spuštění osobně nakonfigurované funkce 
a kamerového systému Surround View (360°)

‑  Pokračování nebo zrušení navádění navigačním systémem k cíli se provádí "ukázáním" nebo "máchnutím"
‑  Trvale dostupná gesta pro přímou interakci (například ovládání hlasitosti)
‑  Kontextově dostupná gesta jako reakce na aktuální interakci (např. odmítnutí telefonního hovoru)
‑  Nápověda při ovládání prostřednictvím zobrazení aktuálně dostupných gest
Poznámka:
Není nutná žádná samostatná aktivace ovládání gesty (např. stisknutím tlačítka).
Přímá zpětná vazba systému na ovládání gesty (akustická a vizuální).
 

HiFi systémy a zábava
Harman Kardon Surround Sound System ‑ 16 reproduktorů (415 W) 688 0 0 
Audiosystém Harman / Kardon s prostorovým zvukem.
Digitální zesilovač s individuálně nastavitelným ekvalizérem, výkon zesilovače 415 W, 9 kanálů. Kryty reproduktorů s nápisem 
Harman / Kardon.
16 reproduktorů: 
‑  1 centrální výškový reproduktor uprostřed palubní desky
‑  1 centrální středový reproduktor uprostřed palubní desky 
‑  2 výškové reproduktory v předních dveřích u zpětných zrcátek (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v obložení předních dveří (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v obložení zadních dveří
‑  2 centrální basové reproduktory pod předními sedadly
‑  2 výškové reproduktory v obložení zadních dveří (s nápisem Harman / Kardon)
‑  2 středové reproduktory v D‑sloupcích
‑  2 výškové reproduktory v D‑sloupcích
Ovládání prostřednictvím uživatelského rozhraní vozu.
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* Více informací o kompletní nabídce Service Inclusive a Extended Warranty paketů Vám sdělí Váš BMW 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. Prodloužená záruka v rozsahu až 6 let nebo do 200 000 km je k dispozici dle individuální poptávky. Více 
informací Vám sdělí Váš BMW Autorizovaný Dealer nebo navštivte naše webové stránky.

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) XM

HiFi systémy a zábava
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound Systém ‑ 20 reproduktorů 
(1 475 W)

6F1 99 660 120 588 

Audiosystém Bowers & Wilkins Diamond s prostorovým zvukem.
Zvuková aparatura s akustickými technologiemi studiové kvality. 3D audio pomocí reproduktorů v obložení stropu. 
20 reproduktorů:  
‑  4x 3D reproduktory v obložení stropu
‑  1x 25 mm hliníkový výškový reproduktor uprostřed palubní desky
‑  2x 25 mm výškový reproduktor Diamond Nautilus v předních dveřích u zpětných zrcátek 
‑  2x 25 mm hliníkový výškový reproduktor v obložení zadních dveří
‑  2x 25 mm hliníkový výškový reproduktor v C sloupcích
‑  1x 100 mm středový reproduktor s hliníkovými/aramidovými vlákny uprostřed palubní desky
‑  2x 100 mm středový reproduktor s hliníkovými/aramidovými vlákny v obložení předních dveří
‑  2x 100 mm středový reproduktor s hliníkovými/aramidovými vlákny v obložení zadních dveří
‑  2x 100 mm středový reproduktor s hliníkovými/aramidovými vlákny v C‑sloupcích
‑  2x 217 mm centrální subwoofer s membránou Rohacell pod předními sedadly
‑  10kanálový zesilovač třídy D v zavazadlovém prostoru 
‑  Výkon 1 475 W
‑  Technologie digitálního zvukového výstupu Emerald Interleaved
‑  Osvětlené prvky
 

Servis*
Service Inclusive ‑ 5 let / 100 000 km 7NH 0 0 
Service Inclusive Plus ‑ 5 let / 100 000 km 7NA 134 040 162 188 
Bez servisního paketu Service Inclusive ZS5 ‑33 026 ‑39 962 
 

Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km 7CG 29 051 35 152 
Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km 7CH 118 869 143 832 
Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km 7CK 268 896 325 364 
 

Ostatní
Manuál a servisní knížka v Nj 879 0 0 
Manuál a servisní knížka v Aj 880 0 0 
Česká jazyková verze 8A4 0 0 
Manuál a servisní knížka v Čj 8AL 0 0 
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ZAŽIJTE
ZIMU.
A VEŠKERÁ JEJÍ DOBRODRUŽSTVÍ
S BMW ORIGINÁLNÍM 
PŘÍSLUŠENSTVÍM A SLUŽBAMI.

NASKENUJTE QR KÓD
A NAJDĚTE SI TU 
SPRÁVNOU KOMPLETNÍ
SADU ZIMNÍCH KOL.
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OBJEVTE, JAK JEDNODUCHÉ 
JE PRODLOUŽIT SI RADOST.

RADOST ZNÁ HODNOTU 
DOBRÉHO NÁPADU.

Naše prodloužená záruka BMW Repair Inclusive* Vám pomůže 
vyhnout se nepředvídaným výdajům. Za odpovídající náklady Vám 
nad rámec standardní dvouleté záruky prodlouží záruku vozu až na 
6 let a 200 000 km a dodá Vám tak klid při užívání vozu.

Díky prodloužené záruce pro Vaše BMW budete moci využívat 
veškerých výhod vyplývajících z oprav prováděných vysoce 
kvalifi kovanými profesionály, a zajistíte si maximální bezpečnost, 
díky garanci použití BMW Originálních dílů.

Pokud své BMW během doby platnosti prodloužené záruky 
prodáte, záruka automaticky přechází na nového majitele, což při 
prodeji zvýší hodnotu vozu. 

* Balíček prodloužené záruky BMW Repair Inclusive lze zakoupit 
pouze současně s objednáním nebo zakoupením nového vozu. 
Jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.

S prodlouženou zárukou BMW Repair Inclusive opravíme závady 
mimo standardní záruku kolikrát bude v rámci dohodnuté doby 
platnosti či kilometrického limitu zapotřebí, a to u každého 
participujícího BMW Autorizovaného dealera nebo v BMW 
Autorizovaném servisu, ať už doma nebo v zahraničí.

Pro více informací o nabídkách prodloužené záruky navštivte naše 
internetové stránky www.bmw.cz a objevte, jak je snadné, aby 
Vám radost z jízdy vydržela co nejdéle.

DLOUHOTRVAJÍCÍ RADOST
– ZARUČENĚ.
BMW REPAIR INCLUSIVE.

BMW Service

ŽIVOT JE PLNÝ
PŘEKVAPENÍ. 
TO ALE NEPLATÍ 
O NÁKLADECH 
NA SERVIS 
S BALÍČKEM 
BMW SERVICE 
INCLUSIVE.

ÚDRŽBA.
Zahrnuta.

OPRAVA.
Zahrnuta.

OPRAVY OPOTŘEBENÍ.
Zahrnuty.

BMW Service

BMW Service 
Inclusive Plus 

Veškeré údržbové 
práce, včetně všech 
požadovaných BMW 
Originálních dílů a oleje.

Dodatečné opravy 
v důsledku opotřebení, 
včetně všech 
požadovaných BMW 
Originálních dílů.

Kontrola a doplnění motorového 
oleje

Standardní kontrola stavu vozu

Kontrola/výměna vzduchového fi ltru

Kontrola/výměna palivového fi ltru

Kontrola/výměna mikrofi ltru

Kontrola/výměna svíček zapalování

Kontrola/výměna brzdové kapaliny

Výměna předních/zadních 
brzdových destiček

Výměna předních/zadních 
brzdových kotoučů

Výměna spojky (v případě nutnosti)

Výměna stěračů (v rámci olejového 
servisu)

Rozsah
služeb

Balíčky BMW
Service Inclusive

BMW Service 
Inclusive

Opotřebení.Údržba.

Ú
dr

žb
a.

O
po

tř
eb

en
í.

(Možné zakoupit 
pouze s novým 
vozem.)

BMW SERVICE INCLUSIVE.
DOKONALÁ SPOLEHLIVOST.

BMW SERVICE INCLUSIVE:
VÝHODY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ 
RADOST.

S BMW Service Inclusive si nyní můžete radost z jízdy užívat 
v plném rozsahu. Nyní a během Vámi stanovené doby nemusíte 
přemýšlet o nákladech na údržbu, kontrolu nebo běžné opotřebení. 
S BMW Service Inclusive máte o vše postaráno – včetně BMW 
Originálních dílů. To se nevztahuje pouze na území ČR, balíček 
můžete uplatnit ve všech participujících BMW Servisních centrech 
na světě. Pokud se později rozhodnete svůj vůz prodat, přechází 
BMW Service Inclusive automaticky na dalšího majitele, čímž se 
zvyšuje zůstatková hodnota Vašeho vozu.

Zeptejte se svého BMW Servisního partnera nebo nás navštivte 
na: www.bmw.cz

- Kompletní kontrola nákladů: Údržbové práce a náklady 
spojené s opotřebením jsou prováděny vyškoleným personálem, 
který používá výhradně BMW Originální díly – to vše v rámci 
pevné a vysoce atraktivní sazby.

- Rozhodněte se sami: Existují různé balíčky, ze kterých si 
můžete vybrat. Každý z těchto balíčků obsahuje jiný rozsah 
služeb. 

- Flexibilní rozsah: Od 3 let se 40 000 km do 10 let 
s 200 000 km – podle toho, co nastane dříve.

- Často na cestách? BMW Service Inclusive lze uplatnit ve 
všech participujících BMW Servisních centrech na světě.

- Nejlepší využití výhod: Pravidelná údržba znamená, že 
zůstávají platné záruční nároky a záruka mobility 
BMW Mobile Care* je zachována.

- Platí stále: BMW Service Inclusive při prodeji přejde na dalšího 
majitele, čímž se zajistí zachování hodnoty.

- Chcete více? Balíček můžete kdykoli upgradovat dle Vašeho 
přání (nevztahuje se na BMW Service Inclusive Plus).

* Služby BMW Mobile Care lze využívat pouze v případě, že je 
olejový servis prováděn autorizovaným BMW Servisním centrem. 
Další informace naleznete na www.bmw.cz/mobilecare
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OBJEVTE, JAK JEDNODUCHÉ 
JE PRODLOUŽIT SI RADOST.

RADOST ZNÁ HODNOTU 
DOBRÉHO NÁPADU.

Naše prodloužená záruka BMW Repair Inclusive* Vám pomůže 
vyhnout se nepředvídaným výdajům. Za odpovídající náklady Vám 
nad rámec standardní dvouleté záruky prodlouží záruku vozu až na 
6 let a 200 000 km a dodá Vám tak klid při užívání vozu.

Díky prodloužené záruce pro Vaše BMW budete moci využívat 
veškerých výhod vyplývajících z oprav prováděných vysoce 
kvalifi kovanými profesionály, a zajistíte si maximální bezpečnost, 
díky garanci použití BMW Originálních dílů.

Pokud své BMW během doby platnosti prodloužené záruky 
prodáte, záruka automaticky přechází na nového majitele, což při 
prodeji zvýší hodnotu vozu. 

* Balíček prodloužené záruky BMW Repair Inclusive lze zakoupit 
pouze současně s objednáním nebo zakoupením nového vozu. 
Jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.

S prodlouženou zárukou BMW Repair Inclusive opravíme závady 
mimo standardní záruku kolikrát bude v rámci dohodnuté doby 
platnosti či kilometrického limitu zapotřebí, a to u každého 
participujícího BMW Autorizovaného dealera nebo v BMW 
Autorizovaném servisu, ať už doma nebo v zahraničí.

Pro více informací o nabídkách prodloužené záruky navštivte naše 
internetové stránky www.bmw.cz a objevte, jak je snadné, aby 
Vám radost z jízdy vydržela co nejdéle.

DLOUHOTRVAJÍCÍ RADOST
– ZARUČENĚ.
BMW REPAIR INCLUSIVE.

BMW Service



 Radost z jízdy

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

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

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

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

SE ZÁRUKOU.
Na všechny BMW Originální pneumatiky zakoupené od BMW i 
autorizovaného partnera se vztahuje bezplatné BMW Pojištění 
pneumatik po dobu 36 měsíců.

1

2

3

4

5

Zjistěte si informace o aktuálních sezónních 
nabídkách přímo u našich dodavatelů pneumatik. 
Velmi rádi Vám s čímkoli poradíme.

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

VĚTŠÍ BEZPEČNOST NA CESTÁCH.
S BMW Originálními pneumatikami. Zjistěte si informace o dostupných nabídkách pro Váš 
model BMW nebo kontaktujte BMW Servisního partnera – po dobu 36 měsíců ode dne 
uzavření smlouvy (nákup pneumatik nebo kompletních kol), nebo od první registrace vozu 
(při koupi nového vozu) 
www.bmw.cz/kolaapneumatiky

*  Po zakoupení pneumatiky se symbolem hvězdy a obdržení dokladu o pojištění získává kupující – po dobu 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy (nákup pneumatik nebo kompletních kol), nebo od první registrace vozu 
(při koupi nového vozu) – 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.24 |

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.

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.**

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.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST ZÁSLUHOU
TECHNOLOGIE RUNFLAT.
BMW Originální pneumatiky se symbolem hvězdy 
jsou rovněž k dispozici s technologií runfl at.

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 runfl at, která představuje další výhodu BMW 
Originálních pneumatik se symbolem hvězdy.

S technologií runfl at 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 runfl at umožňuje i se zcela prázdnou pneumatikou 
pokračovat v jízdě s naloženým vozidlem do vzdálenosti přibližně 80 km 
při rychlosti 80 km/h.

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 runfl at 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.

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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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.

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.**

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.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST ZÁSLUHOU
TECHNOLOGIE RUNFLAT.
BMW Originální pneumatiky se symbolem hvězdy 
jsou rovněž k dispozici s technologií runfl at.

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 runfl at, která představuje další výhodu BMW 
Originálních pneumatik se symbolem hvězdy.

S technologií runfl at 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 runfl at umožňuje i se zcela prázdnou pneumatikou 
pokračovat v jízdě s naloženým vozidlem do vzdálenosti přibližně 80 km 
při rychlosti 80 km/h.

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 runfl at 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.

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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BMW Financial Services jsou značkové fi nanční služby patřící k BMW. Nabízíme široké možnosti fi nancování a pojištění vozů BMW a 
MINI, i BMW motocyklů. Zajistíme pro Vás veškerou administrativu spojenou s fi nancováním 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 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 fl exibilně 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.

ZNAČKOVÉ POJIŠTĚNÍ
BMW 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 fi nancování 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 FINANCIAL SERVICES
 One Stop Shopping, neboli vše vyřídíte u Autorizovaného 
 Dealera BMW i. 
 Atraktivní nabídky fi nancování a výhodné pojištění, které je 
 součástí měsíční splátky. 
 Jednoduchý a rychlý schvalovací proces.

ÚVĚR A SELECT-PCP
BMW 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.

BMW Financial Services

www.bmwfs.cz
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POZNÁMKY.



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 Autorizovaný Dealer.
©2023 BMW Czech Republic s.r.o. 2211‑G09‑CZ

ZÁKAZNICKÝ SERVIS BMW .
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.

Více informací na:

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

Kontakt na Vašeho BMW Autorizovaného Dealera:


