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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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Model Převodovka Motor Maximální 
výkon

Kombinovaná
spotřeba 
elektrické energie

Kombinovaná
spotřeba 
paliva

Emise 
CO2

Prodejní cena

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

iX3 Samočinná 
bezstupňová Elektromotor 210 / 286 19,5 - 18,5 0,0 0 1 481 570 1 792 700

Ceny a výbava: platnost od 1. ledna 2022 pro produkční měsíce leden 2022 až duben 2022.

CENÍK VOZŮ BMW iX3.

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.
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SÉRIOVÁ VÝBAVA.

iX
3

Service Inclusive
Certifikát vysokonapěťové baterie 
 

Bezpečnost
BMW Intelligent Emergency Call - tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze) 
Akustická ochrana chodců 
Airbagy pro řidiče a spolujezdce 
Aktivní ochrana 
Deaktivace airbagu spolujezdce 
Antiblokovací brzdový systém (ABS) 
Nárazový senzor 
Dvoutónové akustické výstražné zařízení 
Dynamické brzdové světlomety 
Dynamická kontrola stability (DSC) 
Dynamická kontrola trakce (DTC) 
Přední a zadní hlavové airbagy 
Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce 
Varovný trojúhelník a lékárnička 
Ukazatel tlaku v pneumatikách 
Asistent pozornosti 
Pasivní ochrana chodců 
Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla 
Zadní dveře s mechanickou dětskou pojistkou zámku 
 

Barva a design exteriéru
Metalický lak 
Podélné hliníkové střešní nosníky 
M Shadowline černé vysoce lesklé podélné střešní nosníky 
M aerodynamický paket 
M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty 
Matně černé B-sloupky 
Vzduchové průduchy v černém provedení s logem BMW M 
BMW i specifické prvky exteriéru v modré barvě 
Madla dveří v barvě vozu 
Označení modelu 
Hliníkové boční rámy oken 
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu 
 

Pakety
Paket Inspiring 



| 5

iX
3

Kola
19" aerodynamická kola z lehké slitiny 842, Bicolour
8 J × 19 / pneumatiky 245/50 R19



Bezpečnostní šrouby kol 
Sada na opravu pneumatik 
 

Čalounění a design interiéru
Umělá kůže Sensatec perforovaná 
Kožená přístrojová deska (černá umělá kůže Sensatec) se šedým kontrastním prošitím 
Černé vysoce lesklé obložení interiéru s akcentní lištou Pearl Chrome 
Galvanická povrchová úprava pro ovládací prvky 
M čalounění stropu v barvě antracitu 
Prahové lišty s označením BMW M vpředu 
 

Technologie
Adaptivní podvozek 
Přední a zadní brzdové kotouče s vnitřním odvětráváním 
Kontrola opotřebení brzdového obložení 
Přední náprava s dvojitými příčnými rameny 
Víceprvková zadní náprava 
Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold 
Servotronic 
Dobíjení stejnosměrným / střídavým proudem 
Tepelný management baterie pro optimalizaci nabíjení stejnosměrným proudem 
Rekuperace kinetické energie 
Nabíjecí kabel (třífázový, Mode 3) 
Driving Experience tlačítko 
Pohon čistě na elektrickou energii 
Vysokonapěťová baterie 
Nabíjení střídavým proudem (nabíjecí výkon max. 11 kW) 
Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon max. 150 kW) 
Hill Descent Control - asistent pro jízdu z kopce 
Driving Assistant Professional
Driving Assistant Professional přináší vyšší míru komfortu a bezpečnosti v monotónních nebo krizových jízdních situacích. Kromě 
funkcí obsažených ve výbavě Driving Assistant obsahuje také mnoho dalších funkcí, které cestování dodají více bezpečí a současně 
i zábavy. Funkce Distance Control (ACC s funkcí Stop&Go) obsahující varování před čelním nárazem s brzdnou funkcí udržuje 
až do 210 km/h požadovanou rychlost a současně přednastavenou vzdálenost od vozidla vpředu. V případě potřeby asistent 
pro omezení rychlosti automaticky převezme aktuální rychlost jízdy, která je určena ukazatelem rychlostních limitů s indikátorem 
zákazu předjíždění a upozorněním na příchozí rychlostní omezení. Asistent řízení a jízdy v jízdních pruzích včetně podpory pro jízdu 
v úzkých pruzích je k dispozici do rychlosti 210 km/h. Aktivními zásahy do řízení pomáhá vozidlo spolehlivě udržovat v jízdním 
pruhu. Asistent udržování v jízdním pruhu s aktivní boční ochranou pomáhá předcházet kolizím. Funkce Assisted View zobrazuje 
aktuální funkce jednotlivých asistenčních systémů výbavy Driving Assistant Professional v 3D grafice v reálném čase přímo 
na přístrojovém panelu.
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Technologie
Parkovací asistent 
Parkovací asistent obsahuje couvací kameru, pomocnou funkci pro podélné a příčné parkování, vyjíždění z podélných parkovacích 
stání, aktivní funkci PDC (aPDC), stejně jako parkovací a couvací asistent. To vše řidiči usnadňuje parkování vozu. Couvací kamera 
zaručuje jasný přehled o situaci za vozidlem. Pomocná funkce pro podélné parkování využívá přídavné senzory, které monitorují 
oblasti po stranách vozidla, a zobrazuje překážky na kontrolním displeji. Aktivní systém PDC rozpozná při couvání během parkování 
riziko nárazu do překážky a automaticky aktivuje brzdy. Tím nárazu buď zcela předejde nebo zmenší jeho následky. Parkovací 
asistent zajistí, že automobil automaticky zaparkuje do parkovacích míst umístěných paralelně i příčně k ulici. Systém při jízdě 
pomalou rychlostí (do 35 km/h) do vzdálenosti 1,5 metru od zaparkovaných vozů měří velikost potenciálních parkovacích míst. 
Po nalezení dostatečně velkého parkovacího místa stačí řidiči jen zapnout směrový ukazatel a parkovací asistent převezme řízení, 
zvolí, zda má jet dopředu nebo dozadu, a reguluje zrychlení a brzdění. Řidič musí parkovací proces pouze monitorovat. Systém také 
zobrazuje pokyny na kontrolním displeji a vydává doplňkové akustické signály. Parkovací asistent vydá po dokončení parkovacího 
procesu akustický signál a zařadí volič do polohy P. Vyjetí z podélně umístěného parkovacího místa probíhá stejně, jen v opačném 
pořadí. Couvací asistent si pamatuje posledních až 50 metrů jízdy dopředu, takže když bude potřeba, může s vozem vycouvat zpět 
stejnou cestou. Zbývající vzdálenost cesty je vyznačena na obraze pomocné couvací kamery.
Upozornění:
Nabízené funkce obsažené v této výbavě poskytují řidiči asistenci v rámci pevně daných omezení. Proto je za pohyb vozu stále 
odpovědný řidič a musí být připraven reagovat na vzniklé situace.



Omezovač rychlosti Speed limiter 
Systém varující před nebezpečím kolize s chodcem nebo vozem jedoucím vpředu včetně brzdné funkce ve městě 
 

Světla a osvětlení
Paket zrcátek
Vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopitelná včetně 
parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce a uložení poloh do paměti klíčku.



Ambientní osvětlení 
Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, LED ukazatelů směru jízdy a BMW Selective Beam
Adaptivní LED světlomety automaticky distribuují potkávací a dálková světla tak, aby podle rychlosti jízdy dynamicky osvětlovala 
vozovku před automobilem. Kromě směrovek a světel denního svícení je součástí Adaptivních světlometů také funkce variabilního 
rozdělení světla pro města a dálnice, odbočovací světla, stejně tak jako funkce Selective Beam (neoslňující asistent dálkových 
světel), která automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světly. Všechny tyto funkce zajišťují optimální osvětlení silnice 
za všech okolností. Adaptivní světlomety ve tmě osvětlují silnici daleko do zatáček podle úhlu natočení volantu. Pro zlepšení 
viditelnosti na krátké vzdálenosti dojde po aktivaci směrovky a natočení volantu k automatickému sepnutí odbočovacích světel – 
a to jak za jízdy, tak při stání. Adaptivní světlomety zajišťují optimální osvětlení okolí, a tím významně zvyšují aktivní bezpečnost. 
BMW Selective Beam umožňuje, aby řidič nechal trvale zapnutá dálková světla, a tím měl v noci optimálně osvětlenou silnici. 
Systém monitoruje přítomnost vozidel vpředu, a to jak jedoucích proti, tak stejným směrem, a podle nich upravuje svit dálkových 
světel, aby je neoslnil.



Asistent dálkových světlometů 
Funkce zpožděného zhasnutí světlometů Follow-me-home 
Automatické nastavení sklonu světlometů 
Osvětlení interiéru 
Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti 
Uvítací osvětlení 
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Vnitřní vybavení
Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce 
Vyhřívání předních sedadel 
5 sedadel 
Výškově nastavitelné opěrky hlavy 
Loketní opěrka vpředu 
Loketní opěrka vzadu 
Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních sedadlech 
M sportovní kožený volant 
Multifunkční volant 
Podélně a výškově nastavitelný sloupek volantu 
3zónová automatická klimatizace 
Tepelná izolace všech oken 
Mikrofiltr a filtr s aktivním uhlím 
 

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm 
Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru 
Panoramatické, elektricky ovládané skleněné střešní okno 
Síťka oddělující zavazadlový prostor 
Velurové koberečky 
Průchozí nakládací systém včetně opěradel zadních sedadel dělených v poměru 40:20:40 
Odkládací paket 
Tlačítko pro centrální zamykání vozu 
2 držáky nápojů ve středové konzole vpředu 
2 držáky nápojů ve středové konzole vzadu 
Zásuvka pro dobíjení 
Elektronický imobilizér 
Elektricky ovládaná okna s pojistkou 
Vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná a vyhřívaná 
Plastová madla integrovaná ve stropě 
Startování a vypínání motoru bez použití klíče 
Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru 
Osvětlení zavazadlového prostoru 
Nekuřácký paket 
Zásuvka (12V) vpředu 
Tlačítko Start / Stop v modré barvě 
Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a úchytkou na parkovací lístky pro řidiče a spolujezdce 
Vyhřívané trysky ostřikovače 
 

Rádia a navigace
DAB tuner (digitální příjem rádia) 
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Zábava a komunikace
BMW Live Cockpit Professional
Klíčovými komponenty kokpitu BMW Live Cockpit Professional s chytrou navigací je plně digitální, volně programovatelný 
přístrojový panel za volantem s působivou úhlopříčkou 12,3" a kontrolní dotykový displej o úhlopříčce 12,3". K intuitivnímu 
konceptu ovládání BMW operačního systému 7 přispívá fakt, že systém lze obsluhovat přirozeným způsobem pomocí inteligentního 
osobního asistenta BMW Intelligent Personal Assistant, k dispozici je také možnost obsluhy osvědčeným ovladačem iDrive, 
kontrolními prvky na volantu nebo dotykovým kontrolním displejem. Multimediální systém obsahuje dva USB porty pro dobíjení 
mobilních zařízení či přenos dat (například přehrávač hudby), ale zároveň i rozhraní Bluetooth. Identifikace řidiče, sloužící k aktivaci 
osobních nastavení, je prováděna automaticky pomocí klíče od vozidla nebo volbou uživatele na kontrolním displeji v kombinaci 
s osobním BMW ID. Těžit můžete také z naší obsáhlé nabídky digitálních služeb. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů 
po dobu 3 let.



Ovladač iDrive 
Oblíbená tlačítka 
Integrovaný návod k obsluze vozu 
Teleservices - 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 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 
Shop, 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
Obsahuje volitelnou výbavu: 
-  Remote Services (neomezená platnost)
-  Concierge Services (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
-  Real Time Traffic Information (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení) 
-  Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android Auto (neomezená platnost)



Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení
Bezdrátové spojení telefonu s vozem.
Rozšířená funkcionalita (může záviset na vlastnostech zařízení Bluetooth / USB):
-  Zlepšení kvality hands-free pro cestující zásluhou druhého mikrofonu
-  Streamování hudby přes Bluetooth
-  Přes Bluetooth lze kdykoliv spárovat 2 mobilní telefony a jeden audio přehrávač
-  Zobrazení dat záznamů z kalendáře telefonu zákazníka na kontrolním displeji v menu "Kancelář" nebo "Komunikace"
-  Zobrazení fotografií u kontaktů z adresáře telefonu zákazníka na kontrolním displeji
-  Zobrazení obalů alb
-  Aktualizace softwaru pro multimédia a funkce telefonu přes rozhraní USB
-  Telefonní systém s bezdrátovým nabíjením využívá bezdrátovou dobíjecí stanici a integrovaný výstražný systém pro případ 

zapomenutí telefonu ve voze.
Poznámka: Možnost bezdrátového dobíjení BMW Display Key (dle výbavy).



Indikátor servisního intervalu 
Palubní počítač 
Stereo systém - 6 reproduktorů (100 W) 
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VOLITELNÁ VÝBAVA .

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách 2VB 0 0 
Automatická aktivace varování v případě poklesu tlaku v pneumatice. Systém musí být inicializován po každé změně tlaku 
v pneumatikách.
Varovný trojúhelník a lékárnička 428 0 0 
Akustická ochrana chodců (pro případ jízdy na elektrický pohon do rychlosti 
30 km/h)

4U9 0 0 

Deaktivace airbagu spolujezdce 5DA 0 0 
Deaktivace klíčem na straně spolujezdce, indikátor stavu ve stropním panelu.
Aktivní ochrana 5AL 0 0 
Bezpečnostní paket inicializující ochranná opatření pro posádku v případě bezprostředního rizika nehody: přitažení bezpečnostních 
pásů, zavření oken a zavření střešního okna (v závislosti na výbavě).
BMW Intelligent Emergency Call ‑ tísňové volání (manuální / automatické volání 
v případě nouze)

6AF 0 0 

 

Lak
Metalický lak met 0 0 
416 - "M Carbon Black" (černá) 
A72 - "Cashmere Silver" (stříbrná) 
A90 - "Sophisto Grey" (šedá s briliantovým efektem) 
A96 - "Mineral White" (bílá) 
C1M - "Phytonic Blue" (modrá) 
pouze s 3DE 
C3C - "Piemont Red" (červená) 
pouze s 3DE 
 

Design exteriéru
Bez specifického "BMW i" provedení exteriéru 3DE 0 0 
Při volbě této výbavy jsou specifické modré designové prvky BMW i nahrazeny vizuálními prvky v odlišných barvách. Jedná 
se o vnitřní rámeček masky chladiče a panely difuzoru v matně šedé metalické barvě Frozen Grey.
Bez označení M na bocích vpředu 3DZ 0 0 
BMW Individual hliníkové vnější prvky v provedení Aluminium Satinated 3MB 0 0 
M Shadowline černé vysoce lesklé podélné střešní nosníky 3MC 0 0 
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 4 469 5 408 
pouze s 3MF / 5AZ 
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Pakety
Paket Inspiring 7EY 0 0 
Lak: 
-  416 "M Carbon Black" (alternativně: A72 / A90 / A96 / C1M / C3C)
Čalounění: 
-  KHSW Umělá kůže Sensatec perforovaná "Black" (alternativně: KHRI)
Obsahuje volitelnou výbavu: 
-  2PA Bezpečnostní šrouby kol
-  2VB Ukazatel tlaku v pneumatikách
-  2VC Sada na opravu pneumatik
-  3MC M Shadowline černé vysoce lesklé podélné střešní nosníky
-  413 Síťka oddělující zavazadlový prostor
-  430 Paket zrcátek
-  481 Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením šířky opěradel
-  494 Vyhřívání předních sedadel
-  4U9 Akustická ochrana chodců (pro případ jízdy na elektrický pohon do rychlosti 30 km/h)
-  5AU Driving Assistant Professional
-  5DA Deaktivace airbagu spolujezdce
-  5DM Parkovací asistent
-  6NW Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení
-  760 M Shadowline černé vysoce lesklé okenní lišty
-  775 M čalounění stropu v barvě antracitu
nelze s 7EZ 
Paket Impressive 7EZ 162 812 197 002 
Lak: 
-  416 "M Carbon Black" (alternativně: A72 / A90 / A96 / C1M / C3C)
Čalounění: 
-  MANL Kůže Vernasca "Black s dekorativním prošíváním" / Blue / Black" (alternativně: MAMU / MAOI)
Obsahuje volitelnou výbavu:  
-  1VQ 20" M aerodynamická kola 890 M Bicolour
-  3KA Akustická izolace předních bočních oken
-  322 Komfortní přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče
-  488 Elektricky nastavitelná bederní opěrka
-  4V1 BMW IconicSounds Electric (charakteristický zvuk v závislosti na zvoleném jízdním režimu)
-  5DN Parkovací asistent Plus
-  610 BMW Head-Up Display
-  688 Harman Kardon Surround Sound System 16 reproduktorů (464 W)
-  6U8 BMW Gesture Control
nelze s 7EY 
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Kola
19" aerodynamická kola z lehké slitiny 842, Bicolour 1VA 0 0 
8 J × 19 / pneumatiky 245/50 R19
nelze s 7EZ 
20" M aerodynamická kola 890 M Bicolour 1VQ 38 076 46 072 
v kombinaci s 7EZ 0 0 
vpředu: 8 J × 20 / pneumatiky 245/45 R20 
vzadu: 9,5 J × 20 / pneumatiky 275/40 R20
Bezpečnostní šrouby kol 2PA 0 0 
Sada na opravu pneumatik 2VC 0 0 
 

Čalounění
Umělá kůže Sensatec perforovaná KH 0 0 
KHRI - "Cognac" 
KHSW - "Black / Black" 
Kůže Vernasca MA 0 0 
pouze s 7EZ 
MAMU - "Mocha s dekorativním prošíváním / Black" 
MANL - "Black s dekorativním prošíváním / Blue / Black" 
MAOI - "Oyster s dekorativním prošíváním / Black" 
 

Design interiéru
Kožená přístrojová deska (černá umělá kůže Sensatec) se šedým kontrastním 
prošitím

4AW 0 0 

M bezpečnostní pásy 4GQ 6 726 8 138 
Hliníkové obložení interiéru Aluminium jemně broušené s akcentní lištou Pearl 
Chrome

4K9 3 352 4 056 

M tmavé hliníkové obložení interiéru Aluminium Rhombicle s akcentní lištou 
Pearl Chrome

4KN 3 352 4 056 

Dřevěné obložení interiéru z jasanu s otevřenými póry s akcentní lištou Pearl 
Chrome

4KG 6 726 8 138 

Dřevěné obložení interiéru Fineline Cove s akcentní lištou Pearl Chrome 4LH 6 726 8 138 
Černé vysoce lesklé obložení interiéru s akcentní lištou Pearl Chrome 4LU 0 0 
Galvanická povrchová úprava pro ovládací prvky 4U0 0 0 
M čalounění stropu v barvě antracitu 775 0 0 
 

Podvozek a řízení
Adaptivní podvozek 223 0 0 
Adaptivní M podvozek 2VF 10 980 13 286 
 

Pohon a převodovka
BMW IconicSounds Electric (charakteristický zvuk v závislosti na zvoleném 
jízdním režimu)

4V1 0 0 

pouze s 7EZ 
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

*  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.

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Asistenční systémy*
Parkovací asistent 5DM 0 0 
Parkovací asistent obsahuje couvací kameru, pomocnou funkci pro podélné a příčné parkování, vyjíždění z podélných parkovacích 
stání, aktivní funkci PDC (aPDC), stejně jako parkovací a couvací asistent. To vše řidiči usnadňuje parkování vozu. Couvací kamera 
zaručuje jasný přehled o situaci za vozidlem. Pomocná funkce pro podélné parkování využívá přídavné senzory, které monitorují 
oblasti po stranách vozidla, a zobrazuje překážky na kontrolním displeji. Aktivní systém PDC rozpozná při couvání během parkování 
riziko nárazu do překážky a automaticky aktivuje brzdy. Tím nárazu buď zcela předejde nebo zmenší jeho následky. Parkovací 
asistent zajistí, že automobil automaticky zaparkuje do parkovacích míst umístěných paralelně i příčně k ulici. Systém při jízdě 
pomalou rychlostí (do 35 km/h) do vzdálenosti 1,5 metru od zaparkovaných vozů měří velikost potenciálních parkovacích míst. 
Po nalezení dostatečně velkého parkovacího místa stačí řidiči jen zapnout směrový ukazatel a parkovací asistent převezme řízení, 
zvolí, zda má jet dopředu nebo dozadu, a reguluje zrychlení a brzdění. Řidič musí parkovací proces pouze monitorovat. Systém také 
zobrazuje pokyny na kontrolním displeji a vydává doplňkové akustické signály. Parkovací asistent vydá po dokončení parkovacího 
procesu akustický signál a zařadí volič do polohy P. Vyjetí z podélně umístěného parkovacího místa probíhá stejně, jen v opačném 
pořadí. Couvací asistent si pamatuje posledních až 50 metrů jízdy dopředu, takže když bude potřeba, může s vozem vycouvat zpět 
stejnou cestou. Zbývající vzdálenost cesty je vyznačena na obraze pomocné couvací kamery.
Upozornění:
Nabízené funkce obsažené v této výbavě poskytují řidiči asistenci v rámci pevně daných omezení. Proto je za pohyb vozu stále 
odpovědný řidič a musí být připraven reagovat na vzniklé situace.
nelze s 5DN 
Parkovací asistent Plus 5DN 24 625 29 796 
Parkovací asistent Plus obsahuje parkovacího asistenta (5DM) a usnadňuje parkování a manévrování s vozidlem. Tento paket 
výbavy obsahuje systém Surround View s horním pohledem, systém kontroly vzdálenosti při parkování a parkovací asistent. Systém 
Surround View usnadňuje parkování zobrazením oblasti kolem vozidla. Vybírat lze mezi horním pohledem a panoramatickým 
pohledem s automatickou aktivací. Přídavné senzory při manuálním parkování monitorují oblasti po stranách vozu, překážky jsou 
zobrazeny na kontrolním displeji. Funkce nouzového brzdění systému aktivní kontroly vzdálenosti při parkování poskytuje řidiči 
podporu při couvání, aby nedošlo ke kolizi a zmírnila se vážnost případné nehody. Parkovací asistent zcela automaticky zaparkuje 
vozidlo na podélná i příčná parkovací místa. Když pomalu (rychlostí do 35 km/h) a při maximální vzdálenosti 1,5 m od řady 
zaparkovaných vozidel vůz projíždí kolem potenciálních parkovacích míst, systém měří jejich velikost. Po nalezení dostatečně 
velkého parkovacího místa může řidič už jen zapnout směrovku a parkovací asistent převezme řízení, zařadí správný režim, zrychluje 
a brzdí. Řidič musí parkovací proces pouze monitorovat.
pouze s 7EZ 
nelze s 5DM 
Driving Assistant Professional 5AU 0 0 
Driving Assistant Professional přináší vyšší míru komfortu a bezpečnosti v monotónních nebo krizových jízdních situacích. Kromě 
funkcí obsažených ve výbavě Driving Assistant obsahuje také mnoho dalších funkcí, které cestování dodají více bezpečí a současně 
i zábavy. Funkce Distance Control (ACC s funkcí Stop&Go) obsahující varování před čelním nárazem s brzdnou funkcí udržuje 
až do 210 km/h požadovanou rychlost a současně přednastavenou vzdálenost od vozidla vpředu. V případě potřeby asistent 
pro omezení rychlosti automaticky převezme aktuální rychlost jízdy, která je určena ukazatelem rychlostních limitů s indikátorem 
zákazu předjíždění a upozorněním na příchozí rychlostní omezení. Asistent řízení a jízdy v jízdních pruzích včetně podpory pro jízdu 
v úzkých pruzích je k dispozici do rychlosti 210 km/h. Aktivními zásahy do řízení pomáhá vozidlo spolehlivě udržovat v jízdním 
pruhu. Asistent udržování v jízdním pruhu s aktivní boční ochranou pomáhá předcházet kolizím. Funkce Assisted View zobrazuje 
aktuální funkce jednotlivých asistenčních systémů výbavy Driving Assistant Professional v 3D grafice v reálném čase přímo 
na přístrojovém panelu.
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Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Výhled a světla
M Shadowline zatmavené světlomety 3MF 5 608 6 786 
Paket zrcátek 430 0 0 
Vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopitelná včetně 
parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce a uložení poloh do paměti klíčku.
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním 431 0 0 
Ambientní osvětlení 4UR 0 0 
Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, LED ukazatelů 
směru jízdy a BMW Selective Beam

552 0 0 

Adaptivní LED světlomety automaticky distribuují potkávací a dálková světla tak, aby podle rychlosti jízdy dynamicky osvětlovala 
vozovku před automobilem. Kromě směrovek a světel denního svícení je součástí Adaptivních světlometů také funkce variabilního 
rozdělení světla pro města a dálnice, odbočovací světla, stejně tak jako funkce Selective Beam (neoslňující asistent dálkových 
světel), která automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světly. Všechny tyto funkce zajišťují optimální osvětlení silnice 
za všech okolností. Adaptivní světlomety ve tmě osvětlují silnici daleko do zatáček podle úhlu natočení volantu. Pro zlepšení 
viditelnosti na krátké vzdálenosti dojde po aktivaci směrovky a natočení volantu k automatickému sepnutí odbočovacích světel – 
a to jak za jízdy, tak při stání. Adaptivní světlomety zajišťují optimální osvětlení okolí, a tím významně zvyšují aktivní bezpečnost. 
BMW Selective Beam umožňuje, aby řidič nechal trvale zapnutá dálková světla, a tím měl v noci optimálně osvětlenou silnici. 
Systém monitoruje přítomnost vozidel vpředu, a to jak jedoucích proti, tak stejným směrem, a podle nich upravuje svit dálkových 
světel, aby je neoslnil.
Asistent dálkových světlometů 5AC 0 0 
Automatické vypnutí / zapnutí dálkových světel.
Laserové světlomety BMW Laserlight 5AZ 22 390 27 092 
Laserové adaptivní světlomety BMW Laserlight v režimu dálkových světel dosvítí až na vzdálenost 650 metrů, což je téměř 
dvojnásobek konvenčních světlometů. Použití této světelné technologie významně zvyšuje bezpečnost zejména při jízdě v noci. 
Výkonné laserové světlomety BMW Laserlight vykazují ve srovnání s běžně používanými světelnými zdroji významně větší intenzitu 
světla. Modré ozdobné prvky v každém světlometu spolu s logem "BMW Laserlight" demonstrují vyspělou použitou techniku 
a současně podtrhují sportovní vzhled vozu. Součástí této výbavy jsou LED dálková světla s laserovým modulem, LED potkávací 
světla, LED obrysová světla, LED světla denního svícení, LED odbočovací světla, LED směrové ukazatele, adaptivní funkce 
a neoslňující asistent dálkových světel BMW Selective Beam.
nelze s 552 
 

Sedadla
Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickým nastavením šířky opěradel 481 0 0 
Elektricky nastavitelná bederní opěrka 488 0 0 
pouze s 7EZ 
Bez bederní opěrky a nastavení šířky opěradla sedadla spolujezdce 48Z 0 0 
pouze s 481 / 488 
Elektricky nastavitelná šířka opěradel předních sedadel 490 0 0 
pouze s 7EZ 
Vyhřívání předních sedadel 494 0 0 
 

Volanty
M sportovní kožený volant 710 0 0 
Vyhřívání volantu 248 5 608 6 786 
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

 sériová výbava  volitelná výbava

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Klimatizace
Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku) 420 11 861 14 352 
3zónová automatická klimatizace 534 0 0 
 

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm 302 0 0 
Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru 316 0 0 
Komfortní přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití 
klíče

322 13 430 16 250 

v kombinaci s 7EZ 0 0 
Obsahuje následující funkce: 
-  Bezklíčkový přístup do vozu
-  Nastavení uvítacího osvětlení při příchodu k vozu
-  Automatické odemknutí při přiblížení k vozu (směrem k vozu)
-  Automatické uzamknutí vozu při opuštění vozu s klíčkem
-  Součástí je bezkontaktní elektrické otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru
Obsahuje digitální klíč "BMW Digital Key":
-  Zamykání, odemykání a startování vozu s využitím kompatibilního chytrého telefonu (požadavky: technologie NFC a integrovaný 

bezpečnostní prvek – další restrikce podle konkrétního trhu)
-  Zamykání a odemykání na základě přiložení chytrého telefonu ke čtečce NFC umístěné v klice dveří řidiče (max. vzdálenost 5 cm, 

doporučeno držet 2–4 cm rovně od středu kliky)
-  Součástí výbavy je 1 digitální klíč pro chytrý telefon (neomezená platnost), funkce integrována do aplikace My BMW. 
-  V obchodě BMW Shop je možné zakoupit dalších až pět klíčů (neomezená platnost, převzetí v aplikaci My BMW)
-  Součástí dodávky je také kvalitní karta s technologií NFC nahrazující chytrý telefon. Ta umožňuje bezklíčkový přístup do vozidla 

pro uživatele bez kompatibilního chytrého telefonu nebo pro situaci, kdy je vozidlo zapůjčeno třetím stranám, například parkovací 
službě hotelů, při návštěvě servisu či poruchách. Samostatná aktivace této klíčové karty.

Elektricky ovládané tažné zařízení 3AC 24 625 29 796 
Akustická izolace předních bočních oken 3KA 0 0 
pouze s 7EZ 
Panoramatické, elektricky ovládané skleněné střešní okno 402 0 0 
Síťka oddělující zavazadlový prostor 413 0 0 
Velurové koberečky 423 0 0 
Průchozí nakládací systém včetně opěradel zadních sedadel dělených v poměru 
40 / 20 / 40

465 0 0 

Odkládací paket 493 0 0 
Díky odkládacímu paketu budou interiér a zavazadlový prostor praktičtější pro každodenní používání. Odkládací paket obsahuje 
výklopnou uzavíratelnou schránku vlevo na straně řidiče a síťky na zadních stranách opěradel předních sedadel. Navíc jsou součástí 
odkládacího paketu také úložná síť a dva multifunkční háčky na stranách zavazadlového prostoru. Společně poskytují celou řadu 
možností pro uložení a zajištění různých předmětů v zavazadlovém prostoru. Je zde umístěna také další 12V elektrická zásuvka.
 

Rádia a navigace
DAB tuner (digitální příjem rádia) 654 0 0 
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*  Právní upozornění pro systém BMW Drive Recorder (6DR): To, zda je nahrávání a používání video nahrávek v souladu se zákonem, 
závisí na právní úpravě dané země. Za používání tohoto systému a dodržování aktuálně platných právních předpisů odpovídá vlastník 
vozidla resp. řidič. Před jízdou byste se měli s příslušnými předpisy obeznámit.

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Komunikace a informace
BMW Head‑Up Display 610 0 0 
Barevný BMW Head-Up Displej promítá všechny důležité a v dané situaci aktuální informace o jízdě přímo do zorného pole 
řidiče, ten se tak může plně koncentrovat na řízení. Displej zobrazuje například informace o aktuální rychlosti, navigační pokyny, 
informace o omezení rychlosti včetně upozornění na zákaz předjíždění, telefonní seznam nebo seznamy skladeb a informace 
a varování ostatních asistenčních systémů. Systém zobrazuje symboly ve velkých rozměrech a extrémně vysokém rozlišení na čelní 
sklo. Prostřednictvím dotykového ovladače iDrive Touch lze zvolit individuální nastavení. Zatáčky a křižovatky jsou zobrazovány 
v realistické 3D grafice. Informace vypadají, jako by se vznášely přibližně 2,3 metru před vozem. Jejich optimální pozice je zárukou, 
že řidič je čte rychle, komfortně a s minimálním rozptylováním Jas obrazu se automaticky přizpůsobuje vnějším světelným 
podmínkám, přičemž pro denní a noční dobu jsou k dispozici odlišná zobrazení. Kromě toho si řidič může k informacím o aktuální 
rychlosti a k varováním jízdních asistentů zvolit, které další informace bude systém zobrazovat.
pouze s 7EZ 
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 
Shop, 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 
Obsahuje volitelnou výbavu: 
-  Remote Services (neomezená platnost)
-  Concierge Services (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
-  Real Time Traffic Information (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení) 
-  Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android Auto (neomezená platnost)
BMW Drive Recorder* 6DR 4 469 5 408 
BMW Drive Recorder umožňuje nahrávat video z okolí vozidla a přehrávat jej na kontrolním displeji nebo dokonce na jiných 
zařízeních po exportu přes USB. Důležité informace o vozidle, například rychlost a poloha GPS, se ukládají synchronně s videem.
pouze s 5DN / 7EZ 
Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového dobíjení 6NW 0 0 
Bezdrátové spojení telefonu s vozem.
Rozšířená funkcionalita (může záviset na vlastnostech zařízení Bluetooth / USB):
-  Zlepšení kvality hands-free pro cestující zásluhou druhého mikrofonu
-  Streamování hudby přes Bluetooth
-  Přes Bluetooth lze kdykoliv spárovat 2 mobilní telefony a jeden audio přehrávač
-  Zobrazení dat záznamů z kalendáře telefonu zákazníka na kontrolním displeji v menu "Kancelář" nebo "Komunikace"
-  Zobrazení fotografií u kontaktů z adresáře telefonu zákazníka na kontrolním displeji
-  Zobrazení obalů alb
-  Aktualizace softwaru pro multimédia a funkce telefonu přes rozhraní USB
-  Telefonní systém s bezdrátovým nabíjením využívá bezdrátovou dobíjecí stanici a integrovaný výstražný systém pro případ 

zapomenutí telefonu ve voze.
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VOLITELNÁ VÝBAVA.

* 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. 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.

Výbava Kód Prodejní cena
Kč bez DPH

Prodejní cena
Kč s DPH

(21%) iX
3

Komunikace a informace
BMW Live Cockpit Professional 6U3 0 0 
Klíčovými komponenty kokpitu BMW Live Cockpit Professional s chytrou navigací je plně digitální, volně programovatelný 
přístrojový panel za volantem s působivou úhlopříčkou 12,3" a kontrolní dotykový displej o úhlopříčce 12,3". K intuitivnímu 
konceptu ovládání BMW operačního systému 7 přispívá fakt, že systém lze obsluhovat přirozeným způsobem pomocí inteligentního 
osobního asistenta BMW Intelligent Personal Assistant, k dispozici je také možnost obsluhy osvědčeným ovladačem iDrive, 
kontrolními prvky na volantu nebo dotykovým kontrolním displejem. Multimediální systém obsahuje dva USB porty pro dobíjení 
mobilních zařízení či přenos dat (například přehrávač hudby), ale zároveň i rozhraní Bluetooth. Identifikace řidiče, sloužící k aktivaci 
osobních nastavení, je prováděna automaticky pomocí klíče od vozidla nebo volbou uživatele na kontrolním displeji v kombinaci 
s osobním BMW ID. Těžit můžete také z naší obsáhlé nabídky digitálních služeb. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů 
po dobu 3 let.
BMW Gesture Control 6U8 0 0 
Díky ovládání gesty lze vybrané funkce vozu BMW ovládat pomocí definovaných pohybů rukou. Jednoduchá gesta jako "přetažení" 
nebo "ukázání" jsou identifikována v rozpoznávací oblasti nad středovým panelem a aktivují přiřazenou funkci, například přijetí nebo 
odmítnutí příchozího telefonního hovoru. Hlasitost lze upravit krouživými pohyby ukazováčku. Ovládání gesty doplňuje stávající 
ovládací systémy, jako je dotykový ovladač iDrive Touch.
pouze s 7EZ 
WiFi hotspot 6WD 0 0 
 

HiFi systémy a zábava
Harman Kardon Surround Sound System ‑ 16 reproduktorů (464 W) 688 0 0 
Mimořádný prostorový zvuk: vynikající audiosystém Harman Kardon vytváří zvuk, který i při velmi nízké hlasitosti vyjadřuje tóny, 
nástroje a nejjemnější nuance až do těch nejmenších postřehnutelných detailů. Mezi hlavní prvky systému patří devítikanálový 
464 W digitální zesilovač s individuálně nastavitelným ekvalizérem. Funkce kompenzace zvuku v závislosti na rychlosti jemně 
přehlušuje jízdní hluk. 16 reproduktorů vytváří na každém sedadle bohatý a prokreslený zvuk. Reproduktory prvotřídní kvality 
se vyznačují šestihrannou perforovanou deskou v tmavém provedení Titan. Dvojice výškových reproduktorů umístěných ve výplních 
dveří a u základem zrcátek na sobě nesou nápis Harman Kardon, což platí také pro kryty středových reproduktorů v předních 
a zadních dveřích a reproduktor v platu pod zadním oknem. Zvuk se upravuje pomocí časem prověřeného ergonomického ovladače 
iDrive a kontrolního displeje.
pouze s 7EZ 

Servis*
Service Inclusive – 4 roky 7UN 10 443 12 636 
Service Inclusive – 6 let 7UQ 15 557 18 824 
 

Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km 7CG 10 937 13 234 
Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km 7CH 24 260 29 354 
Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km 7CK 47 445 57 408 
 

Ostatní
Manuál a servisní knížka v Nj 879 0 0 
Manuál a servisní knížka v Aj 880 0 0 
Manuál a servisní knížka v Čj 8AL 0 0 
Česká jazyková verze 8A4 0 0 
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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 Vašeho 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, pokud je 
olejový servis prováděn autorizovaným BMW Servisním centrem. 
Další informace naleznete na www.bmw.cz/mobilecare

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 

BMW
Repair 
Inclusive

Kontrolní prohlídka

Výměna pylového fi ltru

Výměna brzdové kapaliny

Výměna předních/zadních 
brzdových destiček

Výměna předních/zadních 
brzdových kotoučů

Výměna lišt stěračů (v případě 
potřeby, max. jednou ročně)

Prodloužení záruky

Rozsah
služeb

Balíčky BMW
Service Inclusive
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Service 
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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
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OBJEVTE, JAK JEDNODUCHÉ 
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RADOST ZNÁ HODNOTU 
DOBRÉHO NÁPADU.
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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

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

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 runflat 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

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

* 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. Pojištění pneumatik se nevztahuje na pneumatiky dodané jako součást nového vozidla.
** Nevztahuje se na montáž.

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

5 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO
BMW ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY.
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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

100 %
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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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roce
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S technologií
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BMW Group Financial Services jsou značkové fi nanční služby patřící k BMW Group. 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.

BMW GROUP 
FINANCIAL SERVICES

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 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 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 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 GROUP 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 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.

www.bmwi.cz
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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.
©2021 BMW Czech Republic s.r.o. 2201-G08-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 .twitter .com/BMWCZ
www .pinterest .com/bmwcz
www .instagram .com/bmwcz

Kontakt na Vašeho BMW Autorizovaného Dealera:


