BMW i3

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ
1 256 398 KČ
https://configure.bmw.cz/cs_CZ/configid/xiftof0m
Link na Vaši unikátní konfiguraci BMW i3 bude funkční 30 dní, takže se k ní můžete vrátit, učinit změny, za‐
koupit vůz nebo si domluvit testovací jízdu. *Podrobné a nejaktuálnější informace o výbavách a dodacích
podmínkách s ohledem na dostupnost polovodičových součástek Vám poskytne Autorizovaný Dealer. Vý‐
robce si vyhrazuje právo na chyby, změny cen a technických parametrů bez předchozího upozornění.

Motor/Technické údaje

INFORMACE O MOTORU
VÝKON MOTORU

DRUH PALIVA

125 kW (170 k) / 5200 1/min

Elektřina

PŘEVODOVKA

Automatická

SPOTŘEBA PALIVA
CELKOVÝ DOJEZD V REŽIMU KAŽDODENNÍHO POUŽITÍ

SPOTŘEBA ELEKTŘINY (KOMBINACE)

až … km

15,4 kWh/ 100 km[2]

DOJEZD NA ELEKTŘINU (KOMBINACE)

EMISE CO2 (KOMBINACE)

306 km[2]

0 g/km[2]

JÍZDNÍ VÝKONY/HMOTNOST
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST

PROVOZNÍ HMOTNOST

150 km/h

1345 kg

POVOLENÉ ZATÍŽENÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ NÁPRAVY

ZRYCHLENÍ (0–100 KM/H)

770 kg / 965 kg

7,3 s

CELKOVÁ HMOTNOST

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

1710 kg

440 kg

ROZMĚRY
DÉLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA

ŠÍŘKA VČETNĚ ZRCÁTEK (ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC)

4011 mm / 1775 mm / 1598 mm

2039 mm (1031 mm / 1008 mm)

POČET SEDADEL

ROZVOR NÁPRAV (PRŮMĚR OTÁČENÍ)

4

2570 mm (9,9 m)

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

260 l - 1100 l

Exteriér
Fluid Black (černá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)
(P0C2W)
18 772 Kč

19"BMW i kola z lehké slitiny "Star-spoke 427" (S02D6)
0 Kč

Interiér
Látka "Neutronic" Aragats Grey / Black (šedá / černá)
(FBHGI)
0 Kč

Vnitřní obložení Andesite Silver matt (S04EX)
0 Kč

Pakety
Paket Comfort Advanced (S07GA)
68 744 Kč

Paket Business (S0ZIB)
54 730 Kč

Volitelná výbava
Komfortní přístupový systém (S0322)
0 Kč

Držák nápojů (S0442)
0 Kč

Odkládací paket (S0493)
0 Kč

Charging cable (Mode 2) (S04T1)
0 Kč

Třífázové rychlonabíjení střídavým proudem (S04U6)
0 Kč

Rychlonabíjení stejnosměrným proudem (S04U7)
0 Kč

Multifunkční volant (S0249)
0 Kč

Ukazatel tlaku v pneumatikách (S02VB)
0 Kč

Výstražný trojúhelník a lékárnička (S0428)
0 Kč

Akustická ochrana chodců (S04U9)
0 Kč

Deaktivace airbagu spolujezdce (S05DA)
0 Kč

BMW Emergency Call (automatické/manuální volání v
případě nouze) (S06AC)
0 Kč

Paket zrcátek (S0430)
0 Kč

Dešťový senzor a automatická aktivace světlometů při
snížené viditelnosti (S0521)
0 Kč

Automatická klimatizace (S0534)
0 Kč

Zadní kamera (S03AG)
0 Kč

Přední a zadní parkovací asistent (S0508)
0 Kč

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou
funkcí (S0544)
0 Kč

Driving Assistant Plus (S05AT)
19 838 Kč

Parkovací asistent pro samočinné parkování (S05DP)
0 Kč

Parkovací paket (S05DU)
26 182 Kč

Přední loketní opěrka (S0473)
0 Kč

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce (S0494)
9 256 Kč

Teleservices (S06AE)
0 Kč

ConnectedDrive Services - přístup na Online portál a in‐
tegrace aplikací (S06AK)
0 Kč

Real Time Traffic Information (informace o hustotě pro‐
vozu) (S06AM)
0 Kč

Concierge Services (telefonický informační servis)
(S06AN)
0 Kč

Remote Services (dálkové ovládání vybraných funkcí
vozu mobilem) (S06AP)
0 Kč

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včet‐
ně bezdrátového dobíjení (S06NW)
0 Kč

WiFi hotspot (S06WD)
0 Kč

Paket ConnectedDrive (S07S9)
8 450 Kč

HiFi systém harman/kardon (S0674)
0 Kč

Navigační systém Professional (S0609)
0 Kč

DAB tuner (digitální příjem rádia) (S0654)
0 Kč

Bezpečnostní šrouby kol (S02PA)
1 326 Kč

Sada na opravu pneumatik (S02VC)
0 Kč

Přehled ceny.

Základní cena včetně DPH
1 049 100 Kč

Cena volitelné výbavy včetně DPH
207 298 Kč

DPH (21 %)
218 053 Kč

Celková cena včetně DPH
1 256 398 Kč

Financování.
BMW Financial Services nabízí řadu možností financování, které vám pomohou posadit se za
volant nového nebo ojetého BMW. U každého BMW Autorizovaného dealera najdete speciali‐
stu na finanční služby, který vám představí nabízené možnosti. Záleží, zda budete chtít na
konci kontraktu vůz vlastnit, nebo se rozhodnete pro operativní leasing. Všechny možnosti
vám představí a vy se pak můžete rozhodnout. Jakmile vyberete vhodné financování vozu, jež
nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu, vše ostatní zařídíme my. Postaráme se o všechno od pa‐
pírování a telefonátů po domluvení předávky a uděláme vše, abyste mohli co nejdříve vyrazit
na cestu.

Ceny jsou nezávislým doporučením výrobce, včetně 21% DPH a bez přepravních nákladů. Chyby a úpravy vyhrazeny. V přípa‐
dě dotazů, prosím, kontaktujte vašeho BMW Autorizovaného dealera.
[1] Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací bez předchozího upozornění.

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v uvedené konfiguraci a zohledňují volitelnou výbavu.
Hodnoty jsou založené na metodice WLTP. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících
s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených. Průvodce o spotřebě
pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o všech modelech nových osobních automobilů, je
dostupný na místě prodeje. Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování
spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid
uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.
Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení. Údaje byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
80/1268 v platném znění. Hodnoty se nevztahují na konkrétní vůz a nejsou součástí závazné nabídky. Jsou navrženy výhrad‐
ně pro účely srovnání různých typů vozidel.
Mild hybridní technologie slouží k rekuperaci kinetické energie při brzdění a jejímu dalšímu využití pro pomoc spalovacímu
motoru při akceleraci. Svojí činností snižuje spotřebu paliva, omezuje produkci emisí a současně zvyšuje dynamiku. Mild hyb‐
ridní technologie zároveň zlepšuje činnost funkce Auto Start/Stop, která pracuje rychleji a mnohem komfortněji.

