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X3 XDRIVE20D



INTERIÉR
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PODROBNOSTI VOZIDLA

X3 XDRIVE20D
Automatická prevodovka

ZÁKLADNÉ MSRP 58 740,00 (an

VARIANTA MODELU
S07LF
Model M Sport

8 820,00 (an

FARBA
P0300
Alpine White

0,00 (an

KOLESÁ
S022S
19" M Al disky Double-spoke 698 s runflat vlastnosťami

0,00 (an

ČALÚNENIE
FBWNL
Látka / Koža kombinácia Vernasca Black / kontrastné 
prešívanie Blue

0,00 (an

LIŠTA
S04K7
Interiérové lišty Aluminium Rhombicle so zvýraznením 
Pearl Chrome

0,00 (an

VYBRANÉ MOŽNOSTI 13 322,00 (an

CELKOVÉ MSRP PRI SÚČASNOM STAVE [1]72 062,00 (an

Zahrnuté dane 20% zodpovedajúce sume 12 012,00 (an.
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BALÍKY

Športový kožený volant "M"
S0710

0,00 (an

M kožený volant s multifunkčnými tlačidlami a integrovaným čelným airbagom 
vodiča má trojramenný dizajn. Jeho veniec je potiahnutý kožou Walknappa 
Black a vybavený opierkami na palce, pre priamy a športový pocit z riadenia s 
pevným a príjemným uchopením. Vodič dokáže pohodlne ovládať viacero 
funkcií vozidla pomocou multifunkčných tlačidiel, bez toho, aby skladal ruky z 
volantu. Logo M na volante naznačuje športový potenciál vozidla.

Balík so zväčšeným počtom 
odkladacích priestorov
S0493

0,00 (an

Balík so zväčšeným počtom odkladacích priestorov zvýši praktickosť interiéru 
aj batožinového priestoru vozidla pre každodenné využitie pomocou arzenálu 
dodatočných úložných riešení. Balík obsahuje aj zatvárateľnú odkladaciu 
schránku pod ovládaním svetiel a sieťky na zadnej strane predných operadiel. 
12 V elektrická zásuvka je integrovaná aj do stredovej konzoly vzadu.

Navyše, v batožinovom priestore sú k dispozícii batožinová sieť, upevňovací 
popruh a dva multifunkčné háky na bočných stenách, kotviace koľajnice a 
dve nastaviteľné upevňovacie body na podlahe, pre široké možnosti 
optimálneho zabezpečenia prepravovaných predmetov. Nachádza sa tu aj 
dodatočná 12 V elektrická zásuvka. V batožinovom priestore nájdete aj 
komfortné diaľkové odomykanie sklápania zadného operadla.

Performance Control zadnej nápravy
S02VG

0,00 (an

Performance Control ovláda prísun pohonu na jednotlivé kolesá a ich 
pribrzďovanie pri jazde v zákrute. Keďže kolesá na vonkajšom oblúku zákruty 
absolvujú dlhšiu dráhu než tie na vnútornom, Performance Control zasiahne 
reguláciou výkonu motora a cieleným pribrzďovaním tak, aby vonkajšie 
kolesá dostali viac pohonu a vnútorné menej, vďaka čomu bude každé z nich 
disponovať optimálnou trakciou. Výsledkom je nasmerovanie hybnosti vozidla 
do zákruty, a teda vyššia agilita aj smerová stabilita, teda minimalizované 
tendencie vozidla k nedotáčavosti.

MODEL M SPORT
S07LF

8 820,00 (an
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Športové sedadlá vpredu
S0481

0,00 (an

Dynamické a komfortné: Individuálne nastaviteľné športové sedadlá pre 
vodiča a predného spolujazdca poskytujú optimálnu bočnú oporu a umožnia 
manuálne nastaviť šírku operadla, pozdĺžnu pozíciu a výšku sedadla, uhol 
sklonu operadla a sedáka. Bočné časti sedákov aj operadiel sú výraznejšie 
než na štandardných sedadlách a poskytujú excelentný komfort aj bočnú 
oporu v rýchlych zákrutách.Vysoko kvalitné čalúnenie, výrazné bočné časti a 
odborne vyvinutá ergonómia sú zárukou obzvlášť pohodlného sedenia.

LED svetlomety s rozšíreným obsahom
S05A4

0,00 (an

LED predné svetlomety s odbočovacími svetlami poskytujú optimálne 
osvetlenie vozovky, lepšiu viditeľnosť a výrazne nižšie zaťaženie vodiča 
počas jazdy v tme. Predné svetlomety disponujú výkonnou a efektívnou 
technológiou bi-LED pre tlmené aj diaľkové svetlá, s farbou svetla veľmi 
podobnou dennému.Tak zadné svetlá, ako aj odbočovacie svetlá a zákrutové 
svetlá, sú tiež vybavené technológiou LED. Zapnutím odbočovacích svetiel a 
zákrutových svetiel s nižším jasom vznikne širší záber osvetlenia pred 
vozidlom, ideálny pre mestskú premávku, vďaka ktorému vodič skôr 
zaregistruje napríklad chodcov či cyklistov. Pri rýchlostiach od 40 do 70 km/h 
plnia odbočovacie svetlá aj funkciu statických zákrutových svetiel.Navyše, 
dvojité svetelné prstence, LED denné svetlá a parkovacie svetlá vo 
svetelných tubusoch hlavných svetlometov vytvárajú dizajn, charakteristický 
pre BMW. Vozidlo je zároveň vybavené priestorovo tvarovanými 
trojrozmernými full-LED zadnými svetlami.

BMW Individual vysokolesklé čierne lišty
S0760

0,00 (an

BMW Individual lesklé čierne lišty Shadow Line tvoria súbor množstva 
detailov dizajnu vo vysokolesklom čiernom spracovaní, pre obzvlášť 
elegantný vzhľad. Patrí sem lemovanie bočných okien, ako aj kryty pontónov 
dverí. Kryty, základne a držiaky vonkajších zrkadiel, ako aj B-stĺpiky a vodiace 
lišty zadných okien, sú v identickom spracovaní. To udeľuje vozidlu 
pozoruhodne elegantný a športový charakter.

LED-hmlové svetlomety
S05A1

0,00 (an

LED hmlové svetlomety zlepšujú viditeľnosť na krátku vzdialenosť v hmle 
alebo zrážkach, pre vyššiu bezpečnosť. Okrem širokého záberu osvetlenia sú 
charakteristické farbou, ktorá je veľmi jasná a podobná dennému svetlu, ako 
aj dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie.LED hmlové svetlomety 
zároveň udelia dizajnu už v základe markantnej prednej časti BMW ešte 
modernejší high-tech výzor.
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BMW Individual strešné lišty Shadow Line
S03MC

0,00 (an

BMW Individual pozdĺžne strešné nosiče Shadow Line vo vysokolesklom 
čiernom spracovaní zvyšujú dojem prémiovej kvality. Ich konštrukcia je 
takmer zarovno s líniou strechy a poskytujú základ pre multifunkčný strešný 
nosič BMW, ktorý umožní jednoduchú a bezpečnú prepravu strešného boxu, 
bicyklov, surfov atď.

Variabilné športové riadenie
S02VL

0,00 (an

Variabilné športové riadenie vrátane systému Servotronic sa postará o priame 
a agilné reakcie na pokyny volantom pri optimálnej námahe potrebnej na jeho 
ovládanie. Prevodový pomer riadenia sa mení v závislosti od uhla natočenia 
volantu. V krajných polohách reagujú kolesá na volant výraznejším natočením 
než v stredovej polohe. Posilňovač riadenia mení svoj účinok v závislosti od 
rýchlosti jazdy. Pri rýchlejšej jazde je účinok nízky, čo zabezpečí presné a 
stabilné reakcie riadenia, pri nižších rýchlostiach účinok narastie, pre 
minimálnu námahu a vysoký komfort pri parkovaní a manévrovaní.

Sieť na oddelenie batožinového priestoru
S0413

0,00 (an

Oddeľujúca sieť batožinového priestoru umožní jeho plné využitie na 
prepravu rozmerného nákladu bez nutnosti pripevniť každý predmet 
samostatne. Sieť zabráni preniknutiu batožiny do kabíny pri náraze alebo pri 
prudkom brzdení.

Zároveň je praktickou pomocou napríklad pre bezpečnú prepravu psov v 
batožinovom priestore.

Táto výbava obsahuje veľkú sieť, ktorá sa dá upevniť za 2. rad sedadiel a je 
určená na použitie v prípade, že sú všetky zadné sedadlá vzpriamené a dá sa 
namontovať za predné sedadlá, keď sú všetky zadné sedadlá sklopené. 
Okrem toho je súčasťou dodávky aj vrecko na oddeľovaciu sieť batožinového 
priestoru a nastavovací prvok výšky bezpečnostného pásu pre rôzne polohy. 
Dva upevňovacie body siete sú diskrétne ukotvené do vystuženia strechy.
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Ambientné osvetlenie interiéru
S04UR

0,00 (an

Keď je vonku tma, Ambientné osvetlenie vytvára príjemnú, útulnú a pohodovú 
atmosféru v interiéri. Funkcia Welcome Light Carpet, ako súčasť balíka 
výbavy Ambientného osvetlenia, osvetlí oblasť pred dverami vozidla pri 
nastupovaní a vystupovaní.Spolu s funkciou Welcome Light Carpet obsahuje 
výbava aj šesť stmavovateľných svetelných dizajnov vo farbách White, Blue, 
Orange, Bronze, Lilac a Green, ako aj kontúrové osvetlenie v predných a 
zadných dverách.Do balíka výbavy patria aj svetlá v priestore pre nohy 
vpredu, v stredovej konzole, v schránke pred spolujazdcom, v odkladacom 
priestore stredovej lakťovej opierky, ako aj predné a zadné čítacie svetlá, 
nepriame osvetlenie palubnej dosky na strane spolujazdca, predné a zadné 
osvetlenie odkladacích priestorov dverí, osvetlenie zadného priestoru pre 
nohy a vystupovacie svetlá vo všetkých dverách.

M Šport podvozok
S0704

0,00 (an

M Šport podvozok charakterizuje dynamickejšie nastavenie s tuhším 
odpružením. Je vybavený tvrdšími tlmiči aj stabilizátormi. Výsledkom je ešte 
priamejšie riadenie, spolu s redukovaným nakláňaním karosérie a lepšou 
agilitou.

Automatická prevodovka s radiacimi páčkami 
na volante
S02TE

0,00 (an

Automatická 8-stupňová prevodovka Steptronic umožňuje automatické aj 
manuálne radenie, pomocou voliacej páky prevodovky. Táto výbava ponúka aj 
mimoriadne športový štýl manuálneho radenia, pomocou radiacich pádiel na 
volante, vďaka čomu vodič nemusí pri zmene prevodov skladať ruky z 
volantu. Vďaka umiestneniu priamo na zadnej strane volantu sú pádla 
optimálne na dosah. Dokonca aj v automatickom režime je možné kedykoľvek 
pomocou pádiel manuálne zasiahnuť do radenia. V manuálnom režime 
dokáže vodič pomocou radiacich pádiel dosiahnuť optimálnu kontrolu nad 
vozidlom, obzvlášť pri ostrej dynamickej jazde.Najvyšší ôsmy prevod znižuje 
otáčky motora, a teda aj spotrebu paliva a hlučnosť vo vysokej rýchlosti. V 
tejto situácii zohrá svoju úlohu aj elektronicky riadený menič krútiaceho 
momentu. 8-stupňová prevodovka Steptronic spolupracuje s motorom na 
hladkom radení, ktoré je základom pre mimoriadne presvedčivú efektivitu aj 
dynamiku.
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M aerodynamický balík
S0715

0,00 (an

M aerodynamický balík podčiarkuje športovosť vzhľadu vozidla a optimalizuje 
prúdenie vzduchu. Predný aj zadný nárazník majú výrazný dizajn vo farbe 
karosérie. Špeciálne bočné prahové nástavce, takisto vo farbe karosérie, 
prispievajú k atletickému vzhľadu. Kontrastná vložka difúzora v spracovaní 
metalíza Dark Shadow je atraktívnym prvkom zadných partií. Žiarivou bodkou 
za týmto balíkom výbavy sú koncovky výfuku na oboch stranách v 
chrómovanom spracovaní.

Automatická klimatizácia
S0534

0,00 (an

Automatická klimatizácia s trojzónovou reguláciou vrátane automatickej 
recirkulácie vzduchu a mikrofiltra s aktívnym uhlím umožňuje samostatné 
nastavovanie teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu pre vodiča a predného 
spolujazdca, ako aj pre zadných pasažierov. Teplota a distribúcia vzduchu sa 
dajú jednoducho ovládať dvoma otočnými regulátormi, ventilácia sa ovláda 
kolískovým spínačom. Vzadu sa nachádzajú dodatočné výduchy, vrátane 
možnosti samostatného ovládania teploty vzduchu.Teplotu vzduchu, silu a 
smer prúdenia je možné regulovať aj manuálne. V horúcom počasí sa v 
automatickom režime sleduje dopad slnečného žiarenia oddelene pre obe 
časti kabíny. Zahmlievanie okien sleduje kondenzačný senzor. Keď systém vo 
vzduchu z exteriéru zaznamená výraznejšie znečistenie, automaticky aktivuje 
recirkuláciu vzduchu, pričom pokračuje vo filtrovaní.Ak je v interiéri 
nepríjemne teplo pre horúce slnečné počasie, k dispozícii je funkcia rýchleho 
maximálneho chladenia.

Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
S0431

0,00 (an

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického stmavovania chráni 
vodiča pre oslnením svetlometmi vozidiel za ním tak, že automaticky stmaví 
svoj reflexný povrch, keď intenzita dopadajúceho svetla prekročí stanovený 
limit.

BMW Individual strop Anthracite
S0775

0,00 (an

Ak je vozidlo vybavené stropom Anthracite, stĺpiky karosérie a slnečné clony 
sú takisto potiahnuté látkou vo farbe Anthracite. Farebná úprava Anthracite 
sa tiež nachádza na rukovätiach dverí. Takto celkovo vzniká vysoko 
individuálny vzhľad a športová atmosféra.
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VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Alarm s diaľkovým ovládaním
S0302

Štandardný parameter

Alarm systém s bezpečnostným systémom proti krádeži chráni pred 
ukradnutím nielen samotné vozidlo, ale reaguje okamžite aj na pokus 
ukradnúť kolesá. Systém sleduje všetky dvere, ako aj kapotu motora a veko 
kufra. Jeho súčasťou je aj detekcia náklonu vozidla a siréna so záložným 
zdrojom. Navyše je vybavený aj ultrazvukovými senzormi na sledovanie 
pohybu v interiéri.Pri spustí alarmu sa aktivuje dlhý akustický varovný signál 
a zapne sa núdzová funkcia všetkých smeroviek. Alarm systém sa aktivuje a 
deaktivuje automaticky pri zamknutí a odomknutí vozidla, buď pomocou 
systému Komfortný vstup (jednoduchým dotykom kľučky dverí), alebo 
použitím diaľkového ovládania v kľúči od vozidla. Zapnutý alarm je 
signalizovaný svetelným indikátorom v interiéri, ktorý je dobre viditeľný 
zvonku.

Airbag spolujazdca s možnosťou 
deaktivácie
S05DA

Štandardný parameter

Deaktivácia čelného airbagu predného spolujazdca umožňuje montáž detskej 
sedačky chrbtom k smeru jazdy na sedadlo spolujazdca. Deaktivácia airbagu 
je rýchla a jednoduchá, pomocou kľúčom ovládaného spínača na strane 
predného spolujazdca. Toto je následne signalizované svietiacim symbolom 
na stropnej konzole osvetlenia. Po odmontovaní detskej sedačky sa dá airbag 
opäť aktivovať, rovnako rýchlo a jednoducho, pomocou kľúča. Svietiaci 
symbol následne zhasne.
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Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca
S0488

310,00 (an

Bedrové opierky sú systémom vzduchových komôr v operadle vodiča aj 
predného spolujazdca a umožňujú plynulé vodorovné aj zvislé nastavovanie. 
Poskytujú podporu a efektívnu úľavu pre chrbticu a pomáhajú dosiahnuť 
ortopedicky optimálnu polohu sedenia. Vďaka tomu sa minimalizujú 
zdravotné riziká a zvyšuje sa komfort jazdy, obzvlášť na dlhé 
vzdialenosti.Chrbtica človeka je prirodzene prehnutá mierne dopredu - tejto 
charakteristike sa hovorí lordóza. Toto prehnutie v oblasti bedier smerom do 
brušnej dutiny podporujú brušné svaly. Keď sú svaly oslabené alebo unavené, 
lordóza sa postupne začína prehýbať smerom dozadu. Ak ostane telo v tejto 
pozícii po dlhší čas, svalové napínače v dolnej časti chrbta sa skrátia a 
zafixujú chrbticu v tejto nezdravej polohe. Bedrová opierka pomáha zabrániť 
vzniku tohto stavu.

Balík vnútorného a vonkajšieho 
spätného zrkadla
S0430

384,00 (an

Pri jazde po tme bráni funkcia automatického stmavovania vnútorného a 
vodičovho vonkajšieho zrkadla oslneniu vodiča svetlometmi vozidiel idúcich 
za ním.Ďalšie funkcie: Pri zaradení spiatočky automatická parkovacia funkcia 
mierne sklopí zrkadlo na strane spolujazdca smerom dolu, čím umožní 
vodičovi vidieť na obrubník a presnejšie k nemu zaparkovať. Po zaparkovaní 
je možné obe vonkajšie zrkadlá sklopiť, čím vaše BMW zaberie menej 
priestoru a zníži sa riziko poškodenia zrkadiel.

Asistent parkovania
S05DM

682,00 (an

Balík výbavy Parkovací asistent obsahuje Cúvaciu kameru, pomoc pri 
priečnom parkovaní, funkciu Active PDC, ako aj plne automatický Parkovací 
asistent. Vďaka tomu sa zjednodušuje parkovanie vozidla. Cúvacia kamera 
poskytne lepší pohľad na oblasť za vozidlom. Počas manévrovania má vodič k 
dispozícii pomoc pri priečnom parkovaní, ktorá dodatočnými senzormi 
sleduje oblasť po stranách vozidla a zobrazuje prekážky na displeji systému 
iDrive. Funkcia núdzového brzdenia Active PDC podporuje vodiča pri cúvaní 
na parkovisko s cieľom zabrániť kolízii, alebo aspoň zmierniť jej 
následky.Parkovací asistent vrátane lineárneho navádzania zaparkuje vozidlo 
plne automaticky, na pozdĺžne aj priečne parkovacie miesta. Systém 
premeriava potenciálne voľné miesta počas pomalej jazdy (do 35 km/h), vo 
vzdialenosti najviac 1,5 metra od radu zaparkovaných vozidiel. Ak sa nájde 
vhodné miesto, vodič iba zapne smerovku a Parkovací asistent prevezme 
riadenie spolu so zaradením príslušného režimu prevodovky, akceleráciou a 
brzdením. Na vodičovi zostáva iba zodpovednosť za sledovanie procesu 
parkovania. Systém zároveň poskytuje inštrukcie na displeji iDrive, spolu s 
akustickými signálmi. Ukončenie procesu parkovania signalizuje Parkovací 
asistent akustickým signálom a zaradí režim prevodovky „P“.
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ConnectedDrive Services
S06AK

Štandardný parameter

Získajte prehľad o správach alebo počasí veľmi jednoducho pomocou 
ConnectedDrive Services s použitím SIM karty, inštalovanej vo vašom 
vozidle. Základný balík prepojí vás a vaše vozidlo s digitálnym svetom BMW a 
je tiež nutným predpokladom pre kúpu ďalších digitálnych služieb BMW 
ConnectedDrive. Sledujte najnovšie udalosti aj na cestách, pomocou 
aplikácie správ a získavajte aktuálne informácie o počasí na svojej trase, 
pomocou aplikácie počasia. Aký je rýchlostný limit na diaľnici v Rumunsku? 
Koľko reflexných viest vo vozidle je povinných v Taliansku? Funkcia Country 
Information vám tieto informácie poskytne okamžite, aj keď ste na cestách v 
zahraničí.

CD-mechanika
S0650

0,00 (an

CD prehrávač v stredovej konzole umožňuje vo vozidle prehrávanie 
zvukových CD diskov. Ovláda sa na paneli audiosystému, ktorý je v 
kombinácii s CD prehrávačom rozšírený.

Bez vonkajšieho označenia Line
S03DZ

0,00 (an

Pri voľbe M Šport modelu alebo balíka môže byť označenie M na exteriéri 
vozidla na želanie vynechané.

Bez označenia modelu
S0320

0,00 (an

Odstránenie označenia modelu a motorizácie zo zadnej časti, ako aj 
označenia xDrive alebo sDrive z prednej bočnej časti.
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Kontrola tlaku v pneumatikách
S02VB

Štandardný parameter

Indikátor tlaku v pneumatike kedykoľvek zobrazí presný tlak v každej 
pneumatike a upozorní vodiča na stratu tlaku. Systém využíva senzory pre 
každé koleso samostatne a ich údaje následne prenáša bezdrôtovo do 
riadiacej jednotky. Vďaka tomu dokáže indikátor odhaliť náhlu, ale aj pomalú 
stratu tlaku v pneumatike.Vodič je na problém upozornený v reálnom čase. 
Následne dokáže prispôsobiť štýl riadenia a znížiť riziko defektu a 
poškodenia pneumatiky aj disku kolesa.

HiFi systém
S0676

484,00 (an

HiFi systém reproduktorov so zosilňovačom s výkonom 205 W a arzenálom 
12 reproduktorov poskytuje vynikajúci zvukový zážitok každému členovi 
posádky. Sústava obsahuje aj dva mimoriadne výkonné hlbokotónové 
reproduktory a centrálny reproduktor na palubnej doske. Výsledkom je 
rovnomerné naplnenie celého interiéru zvukom. Externý 7-kanálový 
zosilňovač umožňuje jemné vyladenie reprodukcie pre krištáľovo čistý zvuk.

Emergency Call (núdzové volanie)
S06AC

Štandardný parameter

V núdzovej situácii sa počíta každá sekunda a každá informácia. Koľko osôb 
je účastníkom nehody? Aké sú potenciálne zranenia? Ktoré airbagy sa 
aktivovali? Na ktorej strane vozidla došlo k nárazu? Kde presne sa nehoda 
stala? Intelligent Emergency Call automaticky odošle tieto a ďalšie informácie 
do nehodového telefonického centra iba pár sekúnd potom, ako sa nehoda 
stane. Navyše, Intelligent Emergency Call vypočíta závažnosť kolízie a 
pravdepodobnosť zranenia posádky. Všetky informácie sa okamžite 
analyzujú, aby sa čo najrýchlejšie poskytla čo najúčinnejšia pomoc. 
Záchranné zložky dokážu doraziť na miesto nehody s priamou GPS 
podporou, už vopred informované o situácii a pripravené podať cielenú prvú 
pomoc. SIM karta vo vozidle je pevne nainštalovaná a dobre chránená na 
mieste odolnom voči nárazu, takže Intelligent Emergency Call je vždy v 
pohotovosti a dokonca aj v zahraničí bude komunikácia prebiehať vo vašom 
domácom jazyku. Kým neprídu záchranári, vás a vašu posádku podporí 
špeciálne školený pracovník nehodového centra, zatiaľ čo druhý pracovník 
súčasne s tým odosiela informácie záchranným zložkám. Intelligent 
Emergency Call sa dá aktivovať aj manuálne pomocou tlačidla SOS, 
umiestneného pri vnútornom spätnom zrkadle, ak napríklad chcete poskytnúť 
pomoc iným účastníkom premávky.
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Poistné skrutky kolies
S02PA

Štandardný parameter

Bezpečnostné skrutky kolies pre disky z ľahkej zliatiny poskytujú spoľahlivú 
ochranu pred krádežou kolies. Táto výbava obsahuje štyri bezpečnostné 
skrutky s unikátnym BMW vzorom, ktoré je možné uvoľniť iba s použitím 
špeciálneho náradia.

Pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom
S0258

0,00 (an

Pneumatiky s núdzovým dojazdom (Runflat) vám umožnia pokračovať v jazde 
rýchlosťou do 80 km/h aj po úplnej strate tlaku, vďaka čomu dokážete dôjsť 
domov, alebo do najbližšieho servisu, aj s defektom. Vďaka pneumatikám s 
núdzovým dojazdom je náhradné koleso nadbytočné. Poskytujú vysokú 
bezpečnosť aj komfort, keďže miesto, inak vyhradené pre náhradné koleso, je 
využiteľné na iné účely.Zosilnené bočné steny s extra vystužením a špeciálny 
tvar ráfika bránia pneumatikám uvoľniť sa z disku alebo padnúť do disku 
kolesa. Gumová zmes je termálne odolnejšia, vďaka čomu dokáže vydržať 
extra teplo, ktoré sa vytvára pri zvýšenej deformácii. Pri rýchlosti do 80 km/h 
sú jazdné vlastnosti ovplyvnené iba nepatrne a asistenčné systémy zostávajú 
plne funkčné.

Navigačný systém Business
S0606

1 674,00 (an

Navigačný systém Business je spoľahlivou kombináciou užitočných funkcií: 
Je vybavený integrovaným 6,5-palcovým farebným LCD displejom, rádiom, 
MP3-kompatibilným CD-prehrávačom a dvojitým RDS tunerom. Navigačné 
navádzanie kombinuje smerové šípky a mapové zobrazenie s hlasovými 
pokynmi. Práca s navigačným systémom je intuitívna, pomocou ovládača 
iDrive, tlačidlami priamej voľby menu, funkčnými predvoľbami alebo - v 
závislosti od výbavy - hlasovým ovládaním.Navigačný systém Business sa 
bezpečne zorientuje v množstve Európskych krajín. Využíva technológiu TMC 
na včasné odhalenie problémov v premávke a okamžitý výpočet alternatívnej 
trasy. To znamená, že posádka dorazí do cieľa cesty vždy tak rýchlo, ako je 
to len možné. Aktualizácia máp je k dispozícii u autorizovaných predajcov 
BMW na obdobie troch rokov bez licenčných poplatkov.
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Stmavené sklá vzadu
S0420

496,00 (an

Stmavené zadné sklo a zadné bočné okná sú vybavené tónovaním, ktoré 
zmierni prehrievanie interiéru na priamom slnku. Výraznejšie stmavenie za B-
stĺpikmi odfiltruje viac slnečného svetla. Tónované sklá neobmedzujú výhľad 
z interiéru, chránia však zadné sedadlá pred pohľadmi zvonku.

Remote Services
S06AP

Štandardný parameter

Mám zamknuté vozidlo? Stav zamknutia môžete skontrolovať jednoduchým 
pohľadom na smartfón. Funkcia Remote Services vám okamžite dá vedieť, či 
sú dvere zamknuté alebo nie. Ak neviete nájsť vozidlo na veľkom parkovisku, 
nezdržiavajte sa hľadaním a bliknite na diaľku svetlami alebo zatrúbte. Ak si 
nie ste istí, kde v neznámom meste ste ho zaparkovali, môžete si nechať 
zobraziť pozíciu vášho BMW na mape a nechať sa k nemu doviesť. Chceli by 
ste sa v zime vyhnúť zbavovaniu okien námrazy a vychutnať si v lete 
nasadnutie už do ochladeného interiéru? Ak áno, aktivujte kúrenie alebo 
vetranie na diaľku, z komfortu vášho domova. Doma môžete začať aj 
plánovanie trasy a odoslať cieľ cesty do navigačného systému vozidla, takže 
sa navigačné navádzanie môže začať hneď keď nasadnete za volant. Okrem 
toho môžete ovládať klimatizáciu a zámky dverí aj hodinkami smartwatch, 
prípadne na nich skontrolovať dojazd svojho BMW. Remote Services vám 
kedykoľvek poskytnú informácie o stave vášho vozidla. Budete mať prehľad aj 
o hladine motorového oleja, tlaku v pneumatikách a stave dverí, okien aj 
batožinového priestoru – a dokonca aj o termíne vašej najbližšej povinnej 
návštevy servisu. Väčšinu týchto funkcií BMW Connected je možné aktivovať 
aj cez BMW telefonické centrum.
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Výstražný trojuholník
S0428

Štandardný parameter

Výstražný trojuholník pomôže zabezpečiť priestor za vozidlom pri nehode 
alebo poruche. Je bezpečne a kompaktne uložený v batožinovom priestore.

Vyhrievanie sedadiel vpredu
S0494

472,00 (an

Vyhrievanie sedadiel dokáže na povel tlačidla aj v najchladnejšom počasí 
komfortne a príjemne vyhriať sedadlá – skôr, než motor dosiahne svoju 
pracovnú teplotu a jeho zvyškové teplo sa dá využiť na kúrenie 
interiéru.Vyhrievacie telesá sú umiestnené nielen v sedáku, ale aj v bočných 
častiach a v celom povrchu operadla, s ktorým príde do kontaktu chrbát 
sediacej osoby. Vyhrievanie je nastaviteľné na tri rozličné stupne.

Velúrové koberčeky
S0423

Štandardný parameter

Velúrové koberčeky do priestoru pre nohy vpredu aj vzadu dokonalo tvarovo 
pasujú a sú odolné voči vode aj nečistotám. Sú farebne zladené s podlahou a 
zároveň ju chránia, uľahčujú upratovanie a disponujú vysoko kvalitným 
vzhľadom.

Teleservices
S06AE

Štandardný parameter

Kedy máte ísť s vozidlom najbližšie do servisu na prehliadku alebo výmenu 
oleja? Vďaka Teleservices vaše BMW automaticky vie, kedy je najbližšia 
návšteva servisu nutná. Na požiadanie automaticky odošle relevantné údaje o 
vozidle vášmu BMW servisnému partnerovi, alebo ich môžete odoslať aj vy, 
manuálne. Stav vášho vozidla je známy už skôr, než vám váš BMW servisný 
partner zavolá pre dohodnutie termínu. Zároveň je možné objednať náhradné 
diely na zaistenie najlepšej prípravy pre konkrétne potreby vášho vozidla. 
Tým sa skráti aj čas čakania v servise. 
Systém tiež dokáže identifikovať nutnosť neplánovaného servisného zásahu 
už v predstihu, napríklad keď je málo oleja alebo opotrebované brzdy. Vďaka 
zdieľaniu nevyhnutných informácií sa takéto nedostatky môžu odstrániť 
dostatočne zavčasu. Vy už sa nemusíte obávať ničoho a vaše BMW vždy 
zostane v dokonalom stave. A čo ak má vaše vozidlo náhlu poruchu? Aj v 
tomto prípade dokáže Teleservices pomôcť vďaka svojej funkcii asistencie pri 
poruche, ktorá vám umožní čo najskôr pokračovať v ceste. Systém tiež 
dokáže skontrolovať stav nabitia vašej batérie a v predstihu vás informovať o 
nutnom zásahu.

Pre využitie tejto služby musí byť vaše vozidlo registrované na 
ConnectedDrive portáli a prihlásené k vami preferovanému servisnému 
partnerovi.
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Zväčšenie palivovej nádrže
S01AG

Štandardný parameter

Väčšia nádrž má objem zvýšený o osem litrov, na zabezpečenie podstatného 
predĺženia dojazdu a menej častého tankovania.
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ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

Pasívna ochrana pre chodcov obsahuje tlmič medzi nosníkom a vonkajším krytom nárazníka, ktorý 
znižuje riziko zranenia dolných končatín pri kolízii. Takzvaná aktívna predná kapota je vybavená 
deformačnými prvkami, zároveň sa však pri náraze automaticky nadvihne. Vďaka tomu dokáže 
pohltiť energiu nárazu a pôsobí ako deformačná zóna.

V prípade nehody senzor nárazu ovládne centrálne zamykanie vozidla a odomkne dvere, aby sa 
posádka ľahšie dostala von, alebo aby sa pomoc dostala k posádke. Systém zároveň zapne 
interiérové osvetlenie a varovnú funkciu všetkých smeroviek, aby vozidlo čo najlepšie zaregistrovali 
ostatní vodiči. Senzor nárazu chráni posádku aj odpojením batérie a automatickým vypnutím 
palivového čerpadla, na minimalizáciu rizika vzniku požiaru.

Indikátor defektu pneumatiky včas signalizuje stratu tlaku, čím pomáha zabrániť poškodeniu 
pneumatiky a znižuje bezpečnostné riziko. Elektronický systém signalizuje stratu tlaku vizuálnym 
signálom v kokpite, ku ktorému sa v prípade výraznejšej straty tlaku pridá aj zvukové varovanie. 
Úplná strata tlaku výrazne zmení priemer kolesa, a teda aj rýchlosť jeho otáčania. Výsledkom je 
zrýchlené otáčanie kolesa. Indikátor defektu sleduje práve rýchlosť otáčania pomocou senzoru 
rýchlosti kolesa a systému ABS a porovnáva ju s ostatnými kolesami, na výpočet priemernej 
rýchlosti.

Kotviace body ISOFIX na dvoch krajných miestach zadného sedadla umožnia bezpečné ukotvenie 
jednej alebo dvoch detských sedačiek do kotviacich bodov integrovaných v čalúnení, s dodatočnými 
hornými popruhmi Top Tether na uchytenie sedačiek ISOFIX k zadnej časti operadla, jednoduchým 
zakliknutím.

Airbagy pre vodiča a predného spolujazdca sú integrálnou súčasťou optimálne koordinovaných 
bezpečnostných komponentov v BMW. Cielenú ochranu poskytuje celkovo šesť airbagov: čelné 
airbagy vodiča a spolujazdca, hlavové (závesové) airbagy pozdĺž celého povrchu bočných okien a 
bočné airbagy, integrované v operadlách predných sedadiel.

Aj pri vyvinutí plného brzdného účinku má vodič stále k dispozícii ovládateľnosť vozidla riadením. 
Protiblokovací systém bŕzd (ABS) reguluje brzdný tlak každého jedného kolesa tak, aby BMW 
zostalo ovládateľné riadením aj pri vyvinutí maximálneho brzdného účinku. ABS bráni kolesám v 
zablokovaní, bez ohľadu na koeficient trenia povrchu vozovky a mieru brzdného tlaku. Počas 
intenzívneho brzdenia okamžite pocítite účinok ABS v podobe pulzovania brzdového pedálu. 
Navyše, ABS skracuje brzdnú dráhu na klzkej vozovke. Brzdný tlak na kolesách je regulovaný tak, 
aby sa dosiahlo maximálne spomalenie, ale zároveň maximálny prenos priečnych síl. Ak sa otáčanie 
kolesa spomalí príliš výrazne, systém to vyhodnotí ako jeho zablokovanie alebo ako riziko jeho 
zablokovania. V tom prípade okamžite zníži brzdný tlak do tej miery, aby sa koleso opäť otáčalo a 
dokázalo preniesť priečne sily riadenia, čo umožní vodičovi vyhnúť sa prekážke.

1. Passive safety
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Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca poskytujú ochranu pri náraze zboku a podstatne redukujú 
riziko zranenia v oblasti hrudníka a panvy. Pri bočnej kolízii sa bočné airbagy nafúknu iba za 20 
milisekúnd a vytvoria ochranný vankúš medzi dverami a hornou časťou tela.

Tretie brzdové svetlo s technológiou LED zvyšuje bezpečnosť, obzvlášť v hustej pomalej premávke. 
Jeho vyššia centrálna pozícia upozorní vodičov za vami na váš brzdný manéver podstatne skôr, a 
teda im umožní reagovať ešte rýchlejšie.

Zadné dvere sú vybavené mechanickými detskými poistkami, ktoré zabránia neželanému otvoreniu 
dverí zvnútra.

Trojbodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá poskytujú vysokú ochranu a komfort bez 
nepríjemného tlaku na telo. Predné bezpečnostné pásy sú vybavené pyrotechnickými napínačmi a 
obmedzovačmi ťahu. Zadné bezpečnostné pásy sú vybavené sponami, ktoré zabránia ich zapnutiu 
na nesprávne miesto.

Dynamické brzdové svetlá s funkciou blikania podstatne znižujú riziko nárazu zozadu. Vždy keď 
vodič brzdí naplno, aktivuje sa ich funkcia blikania, ktorá na to upozorní premávku za vami. Vďaka 
tomu majú ostatní vodiči možnosť rozlíšiť medzi vaším bežným a núdzovým brzdením. Navyše sa 
tesne pred zastavením vozidla aktivuje aj varovná funkcia všetkých smeroviek.

Ochrana pri bočnom náraze obsahuje prvky ako airbagy a extra pevné komponenty vo dverách aj v 
karosérii, ktoré spolu poskytujú maximálnu možnú ochranu pri kolízii.Keďže bočné strany 
automobilu nemajú takmer žiadne deformačné zóny, komplexná ochrana pri náraze je tu absolútne 
nevyhnutná. Jej súčasťou je inteligentný bezpečnostný systém, bočné aj hlavové airbagy a 
predovšetkým pevné rámy dverí a tuhé B-stĺpiky. Pasažierov pri kolízii s nárazníkmi alebo inými 
prvkami chránia diagonálne hliníkové výstuhy vo dverách, ktoré zmierňujú deformáciu karosérie. 
Energiu kolízie pohlcujú aj pevné zámky a pánty dverí, výstuhy v sedadlách vrátane operadiel a 
dodatočné plastové absorpčné prvky.

Dynamická kontrola trakcie (DTC) je súčasťou funkčného arzenálu Dynamickej kontroly stability 
(DSC) a dá sa aktivovať manuálne. DTC povolí riadený preklz hnacích kolies, čo umožní vodičovi 
jazdiť dynamickejšie, dokonca aj keď je DSC aktívne a stabilizuje vozidlo. Navyše, na klzkom 
povrchu, napríklad na snehu, DTC uľahčí vodičovi rozjazd, umožnením preklzu kolies.Vodičom, ktorí 
hľadajú športovejší jazdný zážitok, poskytne DTC viac flexibility v zákrutách, než ponúka plne 
aktivovaná Dynamická kontrola stability (DSC). Tento režim mu dokonca umožní jazdiť 
kontrolovaným šmykom. Za ovládanie vozidla a všetky jeho manévre je však vždy plne zodpovedný 
vodič. Prah zásahov Dynamickej kontroly stability (DSC) je pri režime DTC posunutý k väčšej 
tolerancii, stále však ostáva aktívna.

Dynamická kontrola stability (DSC) neustále vyhodnocuje pohyby vozidla pomocou množstva 
senzorov a automaticky ho stabilizuje zásahmi do motora a cieleným pribrzďovaním jednotlivých 
kolies, pri každom odhalení nestabilnej jazdnej situácie.DSC obsahuje aj množstvo ďalších funkcií, 
napríklad osúšanie bŕzd za mokra, ktoré pravidelne jemne pritláča obloženie ku kotúčom pri 
zapnutých stieračoch, s cieľom zachovať maximálny brzdný účinok aj v mokrom počasí. 
Pohotovostný režim bŕzd tesne priblíži obloženie ku kotúčom v situácii, keď vodič náhle zloží nohu z 
akcelerátora. Vďaka tomu je pri následnom brzdení okamžite k dispozícii plný brzdný výkon. 
Asistent rozjazdu do svahu krátko podrží vozidlo na mieste pomocou automaticky aktivovaných bŕzd 
a zabráni tým jeho cúvnutiu.Pre dynamickú jazdu, alebo na zlepšenie trakcie v určitých situáciách, 
je k dispozícii Dynamická kontrola trakcie (DTC), ktorá povolí kontrolovaný preklz hnacích kolies.
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Hlavné jednotky zadných svetiel s charakteristickým tvarom písmena L využívajú technológiu LED. 
Ostatné prvky zadného osvetlenia, napríklad brzdové svetlá a smerovky, využívajú konvenčnú 
technológiu. Dynamické brzdové svetlá upozornia vodičov za vami na vaše intenzívne núdzové 
brzdenie tým, že sa rozblikajú.

Funkcia Uvítacie osvetlenie pri odomknutí vozidla zapne interiérové osvetlenie. Vypne ho buď 
automaticky po pár sekundách, alebo pri zapnutí zapaľovania.

Vodiča a predného pasažiera privítajú v interiéri nástupné prahové lišty s označením BMW. Toto 
označenie v predných dverách vyžaruje kvalitu a exkluzivitu.

Viditeľné lichobežníkové koncovky výfuku, jedna vľavo a jedna vpravo, chrómované.

Označenie modelu sa nachádza na pravej strane veka batožinového priestoru, doplnkové označenie 
xDrive a označenie motorizácie sú na dverách vodiča.

Jednodielny čierny kryt motora spoľahlivo chráni všetky komponenty v motorovom priestore. 
Nachádza sa na ňom strieborný nápis BMW, nápis eDrive a strieborný dizajn pruhov. Smerom k 
prednej časti vozidla sa nachádza logo BMW.

Dvojitá koncovka výfuku okrúhleho tvaru na ľavej aj pravej strane vizuálne zvýrazní 
dynamiku vozidla.

Bezpečnostný terminál znižuje riziko požiaru spôsobeného elektrickým skratom. Pri kolízii sa 
terminál automaticky odpojí a preruší elektrický kontakt pre určité komponenty vozidla. Osvetlenie 
interiéru, varovná funkcia všetkých smeroviek, telefón a ďalšie prvky, však ostávajú funkčné.

Systém nárazníkov vpredu aj vzadu je vybavený vymeniteľnými deformačnými prvkami, ktoré 
absorbujú energiu nárazu do rýchlosti 4 km/h bez vážnejšieho poškodenia karosérie.

Balík bezpečnostných prvkov vozidla dopĺňajú aj hlavové airbagy pre prvý a druhý rad sedadiel. 
Pomocou špeciálnej vrstvy neprepustia letiace črepiny z rozbitých okien a celkovo poskytujú vysoko 
efektívnu ochranu pre hlavy pasažierov v prípade bočného nárazu.

2.1 Exterior design

5.5 Interior design

6.1 Lights and vision
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Vďaka technológii BMW TwinPower Turbo novej generácie dokážu 0,0-litrové naftové 4-valce 
poskytnúť podstatne agilnejší priebeh výkonu s excelentnými reakciami už od nízkych otáčok, 
pričom majú zároveň mimoriadne úspornú spotrebu a nízke emisie.Tieto motory z rodiny BMW 
EfficientDynamics garantujú maximálnu radosť z jazdy vďaka výraznejšiemu ťahu v širokom 
pracovnom pásme, zároveň však prinášajú aj podstatné zníženie spotreby paliva. 0,0-litrové naftové 
4-valce, dostupné s výkonom od 000 kW / 000 k do 000 kW / 000 k, sa vyznačujú dokonalou 
kombináciou dynamiky a efektivity.Sú vybavené komplexne vylepšenou technológiou BMW 
TwinPower Turbo, ktorá spája optimalizované prepĺňanie turbodúchadlom s variabilnou geometriou a 
priame vstrekovanie common-rail.

Home-coming je funkcia osvetlenia, ktorá ponechá predné svetlomety zapnuté na určitý čas po 
opustení vozidla. Následne sa automaticky vypnú. Vďaka tomu má posádka k dispozícii osvetlenie 
cesty z parkoviska, napríklad ku vchodovým dverám domu. Táto funkcia zároveň zabezpečí dlhší 
prehľad o priestore okolo vozidla po vystúpení.Funkcia Home-coming sa aktivuje bliknutím 
predných svetlometov keď je vozidlo zaparkované a svetlá má vypnuté. Dĺžku času do 
automatického vypnutia svetiel je možné individuálne konfigurovať cez systém iDrive a jeho menu.

Regulácia dosahu predných svetlometov automaticky prispôsobí uhol svetlometov aktuálnemu 
hmotnostnému zaťaženiu vozidla. Navyše sa uhol neustále dynamicky prispôsobuje aj počas jazdy, 
pri akcelerácii a brzdení.

Dažďový senzor vrátane automatickej aktivácie predných svetlometov garantuje optimálnu 
viditeľnosť v daždi a za súmraku. Frekvencia stieračov sa prispôsobuje intenzite dažďa a v prípade 
potreby sa aktivujú tlmené svetlá.Dažďový senzor je umiestnený za hornou hranou čelného skla a 
stierače ovláda v prípade, že sú nastavené do automatického režimu. Pomocou infračervenej 
technológie senzor zaznamenáva kvapky vody na čelnom skle a plynulo reguluje frekvenciu 
stierania aj podľa aktuálnej jazdnej situácie (napr. pri predbiehaní nákladného automobilu).Svetelné 
senzory za čelným sklom reagujú na zníženú viditeľnosť, napríklad za súmraku alebo v tuneli, na 
základe čoho sa automaticky aktivujú tlmené svetlá.

Predné svetlomety sú vybavené tlmenými svetlami a dennými svetlami s LED technológiou. Diaľkové 
svetlomety využívajú halogénovú technológiu. Manuálne nastavovanie svetlometov umožňuje 
prispôsobiť ich dosah zaťaženiu vozidla.

Cúvacie svetlo sa aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky a osvetlí priestor za vozidlom pri 
cúvaní. Vďaka cúvaciemu svetlu zároveň ostatní vodiči zreteľne vidia, že vozidlo cúva, alebo sa 
chystá pohnúť smerom dozadu.

6.2 Drive
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Sebavedomá sila, zamatovo hladký chod a emotívny zvuk sú typickými črtami radového 
benzínového 6-valca BMW TwinPower Turbo z najnovšej generácie motorov BMW 
EfficientDynamics. Tento výkonný 3,0-litrový agregát kombinuje systémy plne variabilného 
manažmentu ventilov Valvetronic a Double-VANOS s priamym vstrekovaním High Precision Injection 
a TwinScroll turbodúchadlom pre optimálne plnenie valcov v celej šírke pracovného pásma. 
Výsledok: maximálny výkon 000 kW (000 k) a najvyšší krútiaci moment 000 Nm v pásme od 0 000 
do 0 000 otáčok. Vďaka tomu zrýchli BMW s novým prepĺňaným benzínovým motorom z 0 na 100 
km/h iba za 0,0 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 000 km/h. Súbor inovatívnych inovácií 
pritom udrží jeho kombinovanú spotrebu paliva na úrovni iba 0,0–0,0 l/100 km pri emisiách CO₂ len 
000 g/km.Tento pohonný agregát poteší každého vodiča: Je efektívny a dynamický v širokom 
pracovnom spektre, spontánne reaguje už od nízkych otáčok a po celý čas produkuje vzrušujúcu 
zvukovú kulisu - typický motor BMW.

Maximálna miera komfortu už pri naštartovaní vozidla. Len čo vodič odomkne vozidlo a nastúpi, s 
kľúčom vo vrecku, dokáže motor naštartovať pomocou jednoduchého stlačenia tlačidla Start / Stop, 
vďaka tomu, že elektronika automaticky zaregistruje prítomnosť kľúča a aktivuje zapaľovanie aj 
štartér. Kľúč preto nie je potrebné manuálne vkladať do zapaľovania. Tlačidlom Start / Stop sa motor 
následne aj vypína.

Radový naftový 6-valec BMW TwinPower Turbo s objemom 3,0 litra disponuje mimoriadnym 
výkonom, obdivuhodným nástupom ťahu, skvelými reakciami a nízkou spotrebou paliva. Spolu s 
ľahkou celohliníkovou konštrukciou využíva aj priame vstrekovanie common-rail a turbodúchadlo s 
variabilnou geometriou turbíny. Tento motor s výkonom 000 kW (000 k) z palety agregátov BMW 
EfficientDynamics vyvinie v pásme od 0000 do 0000 otáčok krútiaci moment až 000 Nm.Jeho 
odľahčená konštrukcia, ktorá obsahuje napríklad hliníkovú kľukovú skriňu, pomáha okrem iného 
redukovať spotrebu a zvýšiť agilitu vozidla. Zníženie hmotnostného zaťaženia prednej nápravy je 
jedným z kľúčových predpokladov pre dynamické jazdné vlastnosti.

Rekuperácia brzdnej energie mení kinetickú energiu, ktorá sa tvorí pri brzdení alebo jazde na 
voľnobehu, na elektrickú energiu a využíva ju na nabíjanie batérie. V iných jazdných podmienkach sa 
generátor môže odpojiť pre úsporu paliva, aby bol počas akcelerácie k dispozícii plný výkon motora.

Naftový filter pevných častíc zachytáva z výfukových plynov sadze a vyprázdňuje sa ich 
vypaľovaním v pravidelných intervaloch. Katalyzačná vrstva vo filtri umožňuje dosiahnuť jeho účinok 
aj bez pridávania aditív do paliva a bez citeľného zvýšenia spotreby.

Vďaka technológii BMW TwinPower Turbo dokáže 2,0-litrový benzínový 4-valec poskytnúť 
maximálnu radosť z jazdy s agilným priebehu výkonu a excelentnými reakciami už od nízkych 
otáčok, pričom má zároveň úspornú spotrebu a nízke emisie.Štvorvalcový benzínový agregát 
obsahuje komplexný súbor vysoko vyvinutých komponentov z modernej produkcie motorov. Na 
zvýšenie dynamiky aj efektivity využíva prepĺňanie turbodúchadlom, variabilný zdvih ventilov 
Valvetronic, variabilné časovanie ventilov Double-VANOS a priame vstrekovanie paliva High 
Precision Injection. To umožňuje motoru prevádzku s optimálnym pomerom výkonu a efektivity v 
každom záťažovom pásme, čo prináša zníženie spotreby. Tento motor je súčasťou stratégie BMW 
EfficientDynamics. Vyvinie výkon 000 kW (000 k), krútiaci moment 000 Nm a vozidlo zrýchli z 0 na 
100 km/h za 0,0 sekundy. Jeho kombinovaná spotreba paliva je však na úrovni iba 0,0-0,0 l/100 km 
pri emisiách CO₂ len 000-000 g/km.
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Inteligentný systém pohonu všetkých kolies BMW xDrive sa dokonalo prispôsobí aj 
najnáročnejšiemu povrchu cesty a postará sa optimálnu trakciu za každých podmienok. Spolu s 
Dynamickou kontrolou stability (DSC) zaručí bezpečnú a stabilnú jazdu vášho BMW. DSC poskytuje 
zdieľaným systémom senzorov informácie pre xDrive, ktorý vďaka tomu rýchlo a flexibilne mení 
pomer rozdelenia pohonu medzi nápravy s cieľom zabrániť pretáčavosti alebo nedotáčavosti, teda 
zabezpečiť vynikajúcu smerovú stabilitu. Navyše sa postará o najrýchlejšiu možnú akceleráciu aj na 
klzkých povrchoch a stúpajúcej vozovke. Vďaka tomu môže DSC zasahovať až oveľa neskôr, pri 
kritických jazdných podmienkach. Efektivita pohonu všetkých kolies xDrive sa ešte výraznejšie 
zlepšuje vďaka presnej regulácii s citlivo naladenými senzormi, čoho výsledkom je aj optimalizovaná 
spotreba. BMW xDrive kombinuje typické výhody pohonu všetkých kolies – trakciu, smerovú 
stabilitu a bezpečnosť – s klasickou BMW agilitou.

Elektrický posilňovač riadenia optimálne prispôsobí svoj účinok rýchlosti jazdy. Výsledkom je 
stabilita vo vysokej rýchlosti a zároveň manévrovanie s minimálnou námahou pri parkovaní. Riadenie 
konzumuje energiu iba vtedy, keď je reálne potrebná. Tým sa šetrí palivo a znižujú sa 
emisie.Namiesto hydraulického čerpadla je vybavené elektrickým motorom. V konvenčných 
systémoch je toto čerpadlo neustále poháňané motorom, elektrický systém však aktivuje 
posilňovací účinok iba vtedy, keď vodič pohne volantom. Pri priamej jazde alebo v zákrute s 
nemenným polomerom elektrický motor posilňovača nie je aktívny, teda nespotrebúva žiadnu 
energiu. Flexibilným prispôsobovaním miery účinku posilňovača aktuálnej situácii a rýchlosti sa 
zvyšuje komfort riadenia.

Ventilované brzdové kotúče vpredu rýchlo a účinne odvádzajú teplo vznikajúce trením pri brzdení do 
okolia. Takto bránia prehrievaniu bŕzd a starajú sa o stály brzdný účinok bez slabnutia.

Servotronic poskytuje optimálnu mieru účinku posilňovača riadenia pre každú situáciu. Efekt 
posilňovača prispôsobuje aktuálnej rýchlosti, pričom nižším účinkom pri rýchlej jazde zvyšuje 
presnosť a stabilitu riadenia. Zároveň zabezpečí vysoký komfort pre vodiča tým, že pri pomalšej 
jazde zvýši účinok posilňovača, čím výrazne uľahčí parkovanie a manévrovanie v úzkych priestoroch 
alebo tesných uliciach či kľukatých cestách.Správnu mieru účinku posilňovača stanovuje riadiaca 
jednotka, na základe údajov od elektronického senzora merajúceho rýchlosť jazdy. Vďaka tomu je 
možné účinok posilňovača regulovať citlivejšie a presnejšie s ohľadom na požiadavky aktuálnej 
situácie, na rozdiel od konvenčných posilňovačov.To znamená menšiu námahu potrebnú na točenie 
volantom pri pomalšej jazde. So stúpajúcou rýchlosťou sa účinok posilňovača znižuje, čo prináša 
priamejší kontakt riadenia s vozovkou, a teda optimálnu smerovú stabilitu.

Viacprvková zadná náprava so zníženou hmotnosťou je spoľahlivým základom pre špičkové jazdné 
vlastnosti, typické pre vozidlá BMW. Výnimočná pevnosť nápravy umožňuje dosiahnuť presné 
vedenie kolies, potrebné pre dynamické jazdné zážitky. Viacprvková zadná náprava, špeciálne 
prispôsobená na poskytnutie vysokej jazdnej dynamiky, ideálne spĺňa požiadavky značky BMW.V jej 
ľahkej oceľovej konštrukcii, na rozdiel od konvenčných náprav s dvojitými priečnymi ramenami a 
pozdĺžnym ramenom, sú dolné a horné priečne rameno nahradené dvoma nezávislými vodiacimi 
ramenami. Extrémna tuhosť ramien, vysoká pevnosť pomocného rámu a presne dimenzovaná tuhosť 
ukotvenia nápravy ku karosérii sa postarajú o mimoriadne precízne vedenie kolies a vynikajúce 
jazdné vlastnosti v každej situácii.Navyše, zadná náprava vynikajúco tlmí nárazy kolies na 
nerovnosti vozovky. Harmonicky zladené charakteristiky pružín a tlmičov sú zavŕšením optimálnej 
rovnováhy medzi jazdnými vlastnosťami a komfortom tejto zadnej nápravy.

6.4 Driving dynamics

Vytlačené 22.6.20 Strana 22 / 31



Vždy presný prehľad, aj v náročných situáciách:  xDrive Status poskytne vodičovi užitočné a 
komplexné informácie. Na prístrojovom paneli a displeji systému iDrive zobrazí údaje, relevantné pre 
jazdu v teréne. Okrem prehľadného kompasu informuje vodiča aj o uhle priečneho a pozdĺžneho 
náklonu, vizuálne v 3D aj v číselnom vyjadrení v stupňoch.

Indikátor opotrebovania brzdového obloženia sleduje hrúbku brzdových doštičiek a aj so 
zohľadnením jazdného štýlu informuje vodiča o vzdialenosti, ktorú môže prejsť do potrebnej 
výmeny.

Športový a komfortný zážitok z jazdy súčasne: Predná náprava s dvojitými priečnymi ramenami 
garantuje maximálnu jazdnú dynamiku a agilitu, v kombinácii s vysokým komfortom na každom 
povrchu cesty. Špeciálna konštrukcia dvojitých priečnych ramien eliminuje rušivé priečne sily, 
pôsobiace na tlmiče. Vďaka tomu lepšie reagujú na nerovnosti povrchu. Pri jazde v zákrutách sú 
podstatne lepšie stabilizované náklony, čo umožňuje dosahovať vysoké priečne zrýchlenia bez 
pritvrdenia podvozka, ktoré by inak bolo nevyhnutné. To umožňuje tejto náprave prirodzenejšie 
vychyľovanie a je charakteristická aj výnimočnou smerovou stabilitou.

Ventilované brzdové kotúče vzadu rýchlo a účinne odvádzajú teplo vznikajúce trením pri brzdení do 
okolia. Takto bránia prehrievaniu bŕzd a starajú sa o stály brzdný účinok bez slabnutia.

Elektromechanická parkovacia brzda s funkciou Auto Hold sa pohodlne aktivuje tlačidlom na 
stredovej konzole. Uvoľní sa stlačením pedálu akcelerátora. Funkcia Auto Hold eliminuje pomalý 
samovoľný pohyb vozidla napríklad v mestskej premávke a len čo sa vozidlo zastaví, zabráni mu aj v 
neželanom cúvnutí.

Ovládač jazdného zážitku ponúka vodičovi možnosť voľby medzi jazdným režimom COMFORT so 
štandardným nastavením motora, prevodovky aj podvozka, na efektivitu orientovaným režimom ECO 
PRO a dynamicky zameraným režimom SPORT. Vďaka interakcii s navigáciou v reálnom čase nový 
interaktívny režim Adaptive plynulo prispôsobuje Adaptívny podvozok, prevodovku Steptronic aj 
riadenie aktuálnej jazdnej situácii, v dostatočnom predstihu. V ECO PRO režime sa charakteristika 
reakcie motora na akcelerátor, pracovný algoritmus prevodovky aj nastavenie klimatizácie a kúrenia 
optimalizujú s dôrazom na maximálnu možnú efektivitu. ECO PRO režim môže priniesť úsporu paliva 
až do 20 percent. Ďalšie zníženie spotreby je možné dosiahnuť vďaka režimu „plachtenia“, 
Asistentovi predvídania trasy a ECO PRO trase. Asistent predvídania trasy využíva navigačný systém 
za účelom zhodnotenia ciest a poskytovania tipov vodičovi v predstihu. Ak je napríklad za 
nasledujúcou zákrutou obmedzená rýchlosť, systém odporučí vodičovi spomaliť už pred ňou. Palivo 
ušetríte aj vďaka ECO PRO trase, ktorá vám odporučí trasu, optimalizovanú z hľadiska spotreby. Pri 
odporúčaní efektívnej trasy berie systém do úvahy aj hustotu premávky, individuálny vodičský štýl a 
miestne podmienky. Funkcia „plachtenia“ umožní vozidlu pohybovať sa iba vlastnou kinetickou 
energiou, pri rýchlosti jazdy do 160 km/h, keď vodič zloží nohu z akcelerátora, nezačne však brzdiť. 
V režime SPORT reaguje vozidlo priamejšie a poskytne vodičovi dynamickejší jazdný zážitok.

Predná náprava s dvojitými priečnymi ramenami je typická nízkou hmotnosťou a vysokou pevnosťou. 
Vďaka optimálnej kinematike znižuje námahu, potrebnú na točenie volantom, súčasne zvyšuje 
presnosť riadenia a poskytuje vodičovi výbornú spätnú väzbu.
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Štandardný volant je potiahnutý kožou čiernej farby, má tri ramená a atraktívne vysokolesklé čierne 
zdobenie s intarziou v spracovaní Pearl Chrome.

V základnej verzii obsahuje nastavovanie predných sedadiel manuálnu reguláciu výšky, sklonu 
sedáka a operadla, ako aj nastavovanie pozdĺžnej pozície. Vďaka tomu je možné sedadlá presne 
prispôsobiť preferovanej pozícii sedenia.

Koncepcia piatich miest na sedenie ponúka vzadu priestor pre troch pasažierov, vrátane troch 
opierok hlavy. Systém je zároveň vysoko flexibilný: Zadné operadlo je rozdelené a sklopné po 
častiach v pomere 40:20:40, čo prináša vysokú variabilitu využitia priestoru pre posádku a 
batožinu. Keď sa celé zadné operadlo sklopí, vznikne takmer plochá batožinová podlaha, čo značne 
zjednoduší nakladanie.Stredná časť operadla, obsahujúca komfortnú sklopnú lakťovú opierku s 
integrovaným držiakom na nápoje, je obzvlášť praktická. Ak sa sklopí iba táto stredná časť, vo 
vozidle je možné prepravovať dlhšie predmety, napríklad tašku na lyže alebo snowboardy, pričom na 
zadnom sedadle ostane miesto na sedenie pre dve osoby.

Lakťové opierky sú integrované do predných a zadných dverí ako aj do stredovej konzoly, zadnú 
stredovú opierku je možné vyklopiť z operadla sedadla. Stredová konzola k tomu pridáva praktický 
odkladací priestor vrátane posuvného krytu.

Štandardné predné sedadlá umožňujú manuálne nastavovanie pozdĺžnej pozície uhla operadla, 
výšky opierky hlavy aj výšky celého sedadla. Takto sa dosiahne individuálne nájdenie správnej a 
komfortnej polohy.  Zároveň poskytujú vynikajúcu bočnú oporu pri športovej jazde.

Stredová lakťová opierka vzadu ponúka vysoký komfort a dá sa jednoducho odklopiť, kedykoľvek to 
potrebujete.

Optimalizované radenie a nízka spotreba paliva – elektronika pohonného agregátu vypočíta 
najefektívnejší prevodový stupeň a otáčky pre každú jazdnú situáciu. Symbol šípky na prístrojovom 
paneli sa rozsvieti vždy, keď môže vozidlo dosiahnuť efektívnejšiu prevádzku zaradením nižšieho 
alebo vyššieho prevodového stupňa. Systém zároveň registruje prudkú akceleráciu a v tomto 
prípade zobrazí odporučenie až pri adekvátne vyšších otáčkach. Dokonalé načasovanie okamihov 
preradenia môže pomôcť výrazne znížiť spotrebu paliva, tak v meste ako aj na dlhých tratiach.

Manuálny obmedzovač rýchlosti slúži na individuálne nastavenie maximálneho tempa jazdy. Táto 
funkcia je obzvlášť užitočná vo všetkých krajinách, kde sú rýchlostné obmedzenia aj na diaľnici. 
Nastavený limit dokáže vodič kedykoľvek prekonať plným stlačením akcelerátora.

6.5 Driver assistance

7.1 Seats and seat functions

7.2 Steering wheels
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Osobný profil umožňuje uložiť do kľúča od vozidla viaceré vodičove individuálne nastavenia. Keď sa 
odomkne vozidlo konkrétnym kľúčom, automaticky sa obnovia pozície vodičovho sedadla, 
vonkajších spätných zrkadiel a automatickej klimatizácie (teploty a sily prúdenia vzduchu).

Elektrické ovládanie okien je vybavené poistkou proti privretiu a komfortným otváraním aj 
zatváraním. Panely dverí obsahujú ovládacie tlačidlá s osvetlenými symbolmi a funkciou mýta.

Tlačidlo centrálneho zamykania sa nachádza vpredu na vodičových dverách, v blízkosti rukoväte. 
Umožňuje súčasne zamknúť alebo odomknúť všetky dvere aj batožinový priestor.

12 V elektrická zásuvka sa nachádza vpravo vedľa držiaka nápojov, ďalšia je umiestnená v 
batožinovom priestore.

Centrálne zamykanie obsahuje dva kľúče s diaľkovým ovládaním a integrovaným núdzovým kľúčom 
pre dvere vodiča. Tri tlačidlá ovládajú odomykanie aj zamykanie dverí a otváranie batožinového 
priestoru. Stav systému signalizuje indikátor zamknutých dverí na hornej strane obkladu dverí.

Držadlá sú integrované do čalúnenia strechy. Na dvoch zadných držadlách sa nachádzajú háčiky 
na odevy.

Špeciálna ochrana pre dieselové modely zabezpečí otvorenie hrdla nádrže iba pre naftovú 
tankovaciu pištoľ.

Mierne tónovanie predného, zadného aj bočných skiel vozidla bráni interiéru v prehrievaní tak, že 
odráža infračervenú časť spektra slnečného žiarenia.

Automatická klimatizácia s jednozónovou reguláciou a mikrofiltrom zaručí vo vozidle príjemnú 
teplotu. Tak teplota ako aj distribúcia vzduchu sa dajú jednoducho ovládať otočným regulátorom, 
ventilácia sa ovláda kolískovým spínačom.Teplotu vzduchu, ako aj jeho množstvo a kvalitu, je možné 
regulovať automaticky aj manuálne. Pri automatickom režime sa udržiava zvolená teplota. Vzduch sa 
filtruje pri čerpaní z exteriéru a aj v režime recirkulácie.

Výška a pozdĺžna pozícia stĺpika riadenia sa dajú manuálne nastaviť pre vytvorenie ideálnej pozície 
pre každého vodiča. To zaručí ergonomicky správnu a komfortnú pozíciu tela, ako aj ideálny výhľad 
na prístrojový panel. Rozsah výškového nastavenia je 40 mm, rozsah pozdĺžneho nastavenia je 60 
mm. Páka nastavovania je vľavo pod volantom.

7.3 Air conditioning comfort and glazing

8.1 Function, general

8.2 Function, electric
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Elektronický užívateľský manuál poskytuje rýchly prístup ku všetkým špecifickým informáciám o 
vozidle. Manuál je integrovaný v palubnom počítači a zobrazuje sa na displeji systému iDrive. V jeho 
kapitolách a položkách menu sa pohybujete pomocou ovládača systému iDrive. V závislosti od 
výbavy vo vozidle obsahuje manuál aj animácie a dynamickú grafiku.

Rádio BMW Professional s HiFi systémom reproduktorov má výkon zosilňovača 100 W a obsahuje 
arzenál 6 reproduktorov. Prijíma vysielanie FM/SW/AM, obsahuje funkciu dopravných správ (TP), 
automatickú reguláciu hlasitosti podľa okolitého hluku a RDS (Radio Data System). Tento systém 
poskytuje dodatočné informácie, napríklad názov aktuálne prehrávanej skladby. Rádio obsahuje 
integrované ovládanie bass/treble/fader/balance, CD prehrávač umožňuje pretáčanie vpred a vzad, 
preskakovanie skladieb vpred a vzad, prehľadávanie a prehrávanie v náhodnom poradí.

Do držiakov v stredovej konzole pred pákou prevodovky sa dajú bezpečne uložiť dva menšie nápoje. 
Každý z tvarovo prispôsobených odkladacích priestorov vo dverách umožní komfortné uloženie 1,0-
litrovej fľaše.

Veľkorysá úložná koncepcia obsahuje množstvo odkladacích možností, vrátane praktických držiakov 
na nápoje. Veľmi užitočné sú napríklad praktické odkladacie priestory vo dverách. Do predných 
dverí sa dokonca dajú bezpečne uložiť fľaše s objemom až 1,5 litra a do zadných dverí fľaše s 
objemom 1,0 litra. Držiak na dva nápoje pred pákou prevodovky sa dá zatvoriť posuvným 
krytom.Vpredu sa tiež nachádza odkladací priestor pod krytom v lakťovej opierke medzi sedadlami, 
k čomu sa pridáva otvorený odkladací priestor v stredovej konzole vzadu.

Svetlá na pravej aj ľavej strane bočnej steny osvetlia batožinový priestor po otvorení jeho veka.

Automatické veko batožinového priestoru sa otvára a zatvára na povel tlačidla z interiéru, alebo 
tlačidlom na kľúči od vozidla. Tlačidlo na zatváranie a otváranie sa nachádza aj priamo na veku 
kufra.

V batožinovom priestore sú k dispozícii štyri pevné a praktické kotviace body, pre jednoduché 
upevnenie prepravovaných predmetov. Vďaka nim zabránite rozmernej batožine v neželanom 
pohybe. Ak nie je potrebné batožinu upevniť, kotviace body nijako neprekážajú, pretože sú plocho 
zapustené do podlahy.

8.3 Transport and storage

9.1 Information and communication
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Inteligentný systém údržby Servis založený na aktuálnom stave (Condition Based Service, CBS) 
sleduje prevádzkové kvapaliny aj opotrebovanie relevantných dielov. Zároveň monitoruje časový a 
kilometrový interval, súvisiaci so servisom BMW. Pomocou týchto údajov info displej vo vozidle 
automaticky upozorní vodiča v predstihu, ak niektorý komponent potrebuje servis. Displej systému 
iDrive poskytne presné informácie o konkrétnom komponente, ako aj o čase, kedy je nutný servisný 
zásah.Údaje od CBS sa automaticky odošlú do BMW cez Teleservices, čo je inovatívna telematická 
služba od BMW ConnectedDrive. Zákazníkom preferovaný BMW servisný partner následne použije 
tieto informácie na prípravu servisnej návštevy a kontaktuje zákazníka pre dohodnutie termínu. To 
znamená, že ani organizovanie servisných návštev vám nepokazí radosť z jazdy.

Prístrojový panel obsahuje päť klasických okrúhlych prístrojov: rýchlomer, otáčkomer, palivomer, 
teplomer oleja a ukazovateľ spotreby. Grafika integrovaného Info displeja k tomu pridá údaje z 
palubného počítača, napríklad absolvovanú vzdialenosť, spotrebu paliva alebo vonkajšiu teplotu. To 
znamená, že vodič má vždy presný prehľad o všetkých relevantných údajoch.

Kontrolný displej upozorňuje vodiča na poruchy zamykania dverí a batožinového priestoru, ako aj 
svetiel (napr. tlmených, diaľkových, zadných, brzdových). Svetlá sa môžu skontrolovať a ich porucha 
sa môže odhaliť aj keď sú vypnuté.

Centrálny ovládač je možné použiť na komfortné ovládanie funkcií systému iDrive - okrem iného 
zábavných, informačných, komunikačných a navigačných - jednou rukou. Je vysoko intuitívny, takže 
vodiča neruší pri jeho sústredení sa na premávku.Ovládač je centrálnym ovládacím zariadením 
systému iDrive vo vozidlách BMW. Jeho hlavným komponentom je na stredovej konzole 
ergonomicky centrálne umiestnený prvok s funkciou otáčania a stláčania, ktorý dokáže jednou rukou 
ovládať vodič aj predný spolujazdec. Tento praktický ovládací systém umožňuje používateľom získať 
prístup k viacerým funkciám a listovať v dlhých zoznamoch. Ovládanie je jednoduché, intuitívne a je 
založené na hmatovom zmysle. Vodič má vďaka nemu výrazne zjednodušený život, keďže systém ho 
ruší pri koncentrácii na premávku len absolútne minimálne. Všetky funkcie, prístupné ovládačom, sa 
zobrazujú na displeji systému iDrive.

Kľúč od vozidla: štyri tlačidlá na zamykanie a odomykanie, otváranie a zatváranie okien, otváranie 
batožinového priestoru, ako aj funkcia Home-coming, plus integrovaný núdzový kľúč.

Individuálne nastavenia: Často používané funkcie – napríklad telefónne čísla, navigačné ciele, 
stanice rádia alebo funkcie BMW ConnectedDrive – sa dajú individuálne uložiť do pamäte pre 
okamžitý a rýchly prístup pomocou 7 tlačidiel priamej voľby menu alebo tlačidla ConnectedDrive.7 
tlačidiel funkčných predvolieb je súčasťou intuitívnej ovládacej koncepcie iDrive. Poskytnú vám 
rýchly prístup k vašim obľúbeným funkciám, pre praktickejšiu a bezpečnejšiu jazdu. Stlačením 
tlačidla funkčnej predvoľby vodič preskočí niekoľko krokov ovládania a želanú funkciu zvolí 
rýchlejšie, priamo. Voľba funkcií, ktoré sa uložia, je na individuálnom rozhodnutí vodiča. Môže si 
uložiť napríklad často používané telefónne čísla alebo pravidelne používané navigačné ciele. 
Zároveň je možné dostať sa priamo k obľúbeným staniciam rádia alebo hudobným súborom.Použitie 
predvolieb je mimoriadne jednoduché: Dlhým stlačením vybraného tlačidla sa používaná funkcia 
uloží a neskôr sa aktivuje jeho krátkym stlačením. Tlačidlá sú tiež citlivé na dotyk, takže ak sa ich 
iba mierne dotknete, zobrazí sa vám informácia o funkcii, ktorá je v danej predvoľbe uložená.
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HiFi systém obsahuje celkovo šesť inteligentne rozmiestnených reproduktorov. Dva širokopásmové 
reproduktory v predných dverách a dva centrálne hlbokotónové reproduktory pod prednými 
sedadlami sa postarajú o mohutnosť zvuku. Ďalšie dva širokopásmové reproduktory sa nachádzajú v 
C-stĺpikoch karosérie. Vďaka tomu systém naplní kabínu špičkovo kvalitným stereo zvukom.

9.2 Entertainment and audio
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EMISIE
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CO2 EMISIE
Nízka rýchlosť (režim mesta) 203,0 CO₂ g/km

Stredná rýchlosť (mesto + dochádzanie)178,0 CO₂ g/km

Vysoká rýchlosť (mimo mesta) 158,0 CO₂ g/km

Extra vysoká rýchlosť (diaľnica) 187,0 CO₂ g/km

Kombinovaná 178,0 CO₂ g/km

[3]

SPOTREBA PALIVA
Nízka rýchlosť (režim mesta) 7,7 L/100 km

Stredná rýchlosť (mesto + dochádzanie)6,8 L/100 km

Vysoká rýchlosť (mimo mesta) 6,1 L/100 km

Extra vysoká rýchlosť (diaľnica) 7,1 L/100 km

Kombinovaná 6,8 L/100 km

[2]

efficiencyInfo.consumption.
wltp
efficiencyInfo.co2.wltp



PRÁVNE INFORMÁCIE

Spoločnosť BMW Group Belux je oddaná ochrane vášho súkromia a ubezpečuje vás, že s 
informáciami, ktoré odošlete, respektíve ku ktorým bude mať spoločnosť prístup, bude 
zaobchádzané dôverne a v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 týkajúceho sa ochrany súkromia 
pri spracovaní osobných údajov. Tieto informácie bude BMW Group Belux používať v súvislosti so 
zabezpečovaním svojich služieb a produktov a správou svojich obchodných vzťahov s vami, na 
propagáciu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou BMW Group Belux, jej pridruženými 
spoločnosťami alebo dôkladne vybranými uprednostňovanými partnermi, na tvorbu štatistík alebo 
trhových štúdií a aby dokázala pomáhať v boji s podvodmi v automobilovom sektore a propagovala 
bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Na rovnaké účely a so zohľadnením akýchkoľvek 
námietok z vašej strany môžu byť vaše podrobnosti poskytnuté spoločnostiam pridruženým k 
spoločnosti BMW Group Belux alebo iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť BMW Group Belux 
udržiava blízke zmluvné vzťahy na zabezpečovanie svojej činnosti alebo služieb (ako sú napríklad 
koncesie BMW, MINI a BMW Motorrad), alebo akoukoľvek inou treťou stranou na účely súladu s 
právnymi povinnosťami. Máte právo pristupovať k informáciám a kedykoľvek ich opraviť. Môžete tiež 
namietať voči akémukoľvek spracovaniu týchto informácií na propagačné účely a/alebo voči 
poskytovaniu informácií tretím stranám. Na uplatnenie týchto práv stačí odoslať vašu žiadosť s 
dátumom a podpisom strane zodpovednej za spracovanie informácií, a to spoločnosti BMW Group 
Belux, oddelenie vzťahov so zákazníkmi, Lodderstraat 16, 2880 Bornem (alebo e-mailom na 
contact.be@bmw.be) spolu s kópiou vášho občianskeho preukazu.

[1] Cena špecifikácie nezahŕňa doručenie, núdzovú službu BMW, ŠPZ, poplatok za prvú registráciu a 
spotrebnú daň z motorového vozidla.

[2] Spotreba paliva uvedená v míľach na galón.

[3] Emisie CO₂ uvedené v gramoch na kilometer predstavujú kombinované hodnoty. V súlade s 
európskymi normami uvádza zobrazený rozsah spotrebu paliva a hodnoty CO₂ od najmenšej 
veľkosti kolies po najväčšiu veľkosť, ktoré sú dostupné pre vybraný model. Hodnoty v zátvorkách sú 
určené pre vybratý model s automatickou prevodovkou. Ďalšie informácie o oficiálnej spotrebe a 
oficiálnej konkrétne emisie CO₂ pre nové osobné autá je možné získať na stránke Smernice pre 
osobné autá (informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂) na http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/

Vytlačené 22.6.20 Strana 30 / 31


