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7X41 BMW iX3 EUR  66.550,00
7EZ LINE Impressive EUR   5.116,00

 Technické údaje 

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho 
nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP 
podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne 
konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe 
paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v 
každom predajnom mieste.

Farba a vnútorné prevedenie (cena vrátane DPH)

C3C Piemont Red EUR      0,00
MAMU Koža Vernasca Mokka dekoratívne prešívanie Black EUR      0,00

Základná výbava (cena vrátane DPH)

223 Adaptívny podvozok (EDC)
2VB Systém pre kontrolu tlaku v pneumatikách
302 Alarm s diaľkovým ovládaním
3AT Strešné pozdĺžne nosiče hliníkové matné
3MB BMW individual exteriérové lišty hliníkové
423 Velúrové koberčeky
430 Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla
431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
4LU Interiérové lišty Black vysokolesklé so zvýraznením Perl Chrom
4U0 Galvanizované ovládače ( zvýšenie odolnosti, lesku a životnosti )
4U9 Akustická ochrana chodcov
534 Automatická klimatizácia
5AL Active Protection systém
5AU Driving Assistant Professional
654 Tuner DAB
6AE Teleservices
6AF Legal Emergency Call (núdzové volanie)
6AK ConnectedDrive Services
6C3 Balík Connected Professional
6U3 BMW Live Cockpit Professional



Doplnková výbava (cena vrátane DPH)

6DR BMW Drive Recorder EUR    207,00
775 M strop Anthracite EUR    310,00
1VE 20"Al disky Aerodynamic 843 Bicolour so zmiešanými 

pneumatikami
EUR    0,00

2PA Poistné skrutky kolies EUR    0,00
2VC Sada na opravu defektu pneumatík EUR    0,00
322 Komfortný vstup a štartovanie EUR    0,00
3DE Bez špecifického označenia modelu EUR    0,00
3KA Akustické sklá (akustický komfort v interiéri) EUR    0,00
413 Sieť na oddelenie batožinového priestoru EUR    0,00
481 Športové sedadlá vpredu EUR    0,00
488 Bedrová opierka pre vodiča a spolujazdca EUR    0,00
48Z Odstránenie bedrovej opierky spolujazdca a nastavenia 

šírky operadla spolujazdca
EUR    0,00

494 Vyhrievanie sedadiel vpredu EUR    0,00
4UR Ambientné osvetlenie interiéru EUR    0,00
4V1 BMW IconicSounds Electric EUR    0,00
552 Adaptívne LED svetlomety EUR    0,00
5AC Asistent diaľkových svetiel EUR    0,00
5DA Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie EUR    0,00
5DN Rozšírený asistent parkovania EUR    0,00
610 Head-up displej na čelnom skle EUR    0,00
688 Harman/Kardon Surround Sound audio systém EUR    0,00
6NW Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania 

mobilných telefónov
EUR    0,00

6U8 BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií 
vozidla gestami)

EUR    0,00

8A5 Slovenská jazyková verzia EUR      0,00
8AK Slovenský návod EUR      0,00

Spolu farba, vnútorné prevedenie a výbavy EUR   5.633,00

Katalógová cena (cena vrátane DPH) EUR  72.183,00

Cena konfigurovaného vozidla EUR  72.183,00
Náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla EUR    360,00

Cena celkom vrátane DPH EUR  72.543,00

DPH EUR  12.090,51

Cena celkom bez DPH EUR  60.452,49
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Kupón v hodnote 400,00 €

Exkluzívna možnosť preplatenia kupónu na nabíjanie v online obchode na 
chargingvoucher-bmw.com
Kód kupónu: 123-123-123-123

Vážený pán alebo pani,

teší nás Váš výber plne elektrického vozidla iX3 a prajeme Vám veľa radosti a zážitkov na ceste 
spojených s týmto skvelým vozidlom. Aj Vy tvoríte budúcnosť elektromobility. Vaše vozidlo bude 
dodané s nabíjacím káblom pre verejné nabíjanie.

Aby bolo možné Vaše možnosti nabíjania naďalej rozširovať, hľadáme individuálne riešenia 
prispôsobené Vašim možnostiam,. Príkladom je vyriešenie otázky domáceho nabíjania, na ktoré od 
nás získavate tento hodnotný kupón.

Máte dodatočné otázky, prípadne ste si nie istá/ý, ktoré riešenie nabíjania sa k Vám hodí?
Poradíme Vám s radosťou osobne u Vášho predajcu BMW, alebo cez naše centrum starostlivosti o 
zákazníkov BMW i.

Zastihnete nás na telefónnom čísle +421 (2) 33331099 alebo e-mailom na adrese 
zakaznicky.servis.sk@bmw.com.

Želáme Vám veľa radosti s Vaším novým iX3!

S priateľským pozdravom,
Vaša spoločnosť Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

* Kupón sa môže použiť iba na kúpu produktov na nabíjanie v uvedenom online obchode. Tieto produkty sú napríklad BMW Flexible Fast Charger 

alebo BMW Wallbox (s doplatkom). Platba hotovosťou nie je možná. Zvolené produkty sa zašlú na adresu podľa Vášho výberu. Kupón je platný 

bez obmedzení v štátoch eurozóny.

OSOBNÝ HODNOTNÝ KUPÓN*.
POUKAZ PRE VÝBER VÁŠHO ŽELANÉHO RIEŠENIA NABÍJANIA BMW.

Vzor
Váš individuálny kupón na nabíjanie dostanete po 

uzatvorení zmluvy o Vašej prevádzke BMW.

https://chargingvoucher-bmw.com/sk
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Môj súhlas s marketingovou komunikáciou

Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti T.O.B. s.r.o. prostredníctvom e-mailu, pošty, 
telefónnych služieb / služieb doručovania správ a v aute (ak je to podporované). 1

Uprednostnený kontaktný kanál
  e-mail      pošta      telefónne služby / služby doručovania správ      v aute (ak je to podporované)

Súhlasím s tým, aby T.O.B. s.r.o. postupoval moje osobné údaje spoločnosti  BMW Slovenská republika 
s.r.o., Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovak Republic, a aby BMW Slovenská republika s.r.o. spracúvala 
a používala moje osobné údaje a kontaktovala ma na vyššie uvedené účely. BMW Slovenská republika s.r.o. 
môže tieto údaje prenášať aj určitým dcérskym spoločnostiam*, ako aj určitým zmluvným partnerom a 
servisom (mnou uprednostňovaný predajca, partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo 
konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner), ktorí môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na 
vyššie uvedené účely. Uvedené dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.

Ďalej chcem prijímať personalizované ponuky produktov a služieb BMW Group, ktoré identifikovala BMW 
Slovenská republika s.r.o. na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe 
používania produktov a služieb.2

Žiadosti o zmenu týkajúce sa vyhlásenia súhlasu a právo na odvolanie 3

_____________________________________________________________________________
Dátum, podpis

1 2 3 Špecifikácie a poznámky sú prílohou tohto súhlasu
* www.bmw.sk/legaldisclaimer

http://www.bmw.sk/legaldisclaimer
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Prílohy súhlasu s marketingovou komunikáciou

1 Súhlasím s tým, aby T.O.B. s.r.o. (T.O.B. s.r.o., Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turná) spracovával a 
používal moje poskytnuté osobné údaje (napr. kontaktné a osobné údaje, ako sú dátum narodenia a typ 
vodičského preukazu, záľuby a záujmy) na starostlivosť o zákazníka a na vybranú komunikáciu informácií 
o produktoch a službách BMW Group ako aj na prieskum trhu. T.O.B. s.r.o. môže tieto údaje prenášať aj určitým 
dcérskym spoločnostiam**, ktoré môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na vyššie uvedené účely. Uvedené 
dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.

2 Súhlasím s tým, aby sa osobné údaje používali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím 
štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu budem dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude 
pre mňa relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti BMW Slovenská republika s.r.o. a určitých 
dcérskych spoločností*, ako aj určitých zmluvných partnerov a servisov (mnou uprednostňovaný predajca, 
partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner). Tiež 
súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené účely BMW Slovenská republika s.r.o. prenášala zákaznícky profil určitým 
dcérskym spoločnostiam a mojim zmluvným partnerom a servisom a aby ma tieto spoločnosti oslovovali 
s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré som 
poskytol alebo ktoré boli vygenerované na základe môjho používania produktov alebo služieb spoločnosti BMW 
Slovenská republika s.r.o., určitých dcérskych spoločností a zmluvných partnerov a servisov, použité v rámci 
vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie/preferencie 
(ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história 
zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje 
o používaní z aplikácie BMW Connected: najazdené kilometre, dojazd); údaje z aplikácie/domovskej 
stránky/sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont myBMW alebo myMINI). Úplný zoznam údajov 
týchto kategórií je k dispozícii online. 

3 Svoje predložené vyhlásenia o súhlase môžem kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti. Po úplnom 
odvolaní sa môj profil zákazníka už nebude spracúvať a už nebudem dostávať marketingovú komunikáciu. 
Prostredníctvom nasledujúcich uvedených komunikačných kanálov mám okrem toho možnosť požiadať 
o informácie o mojich údajoch uložených u T.O.B. s.r.o. a/alebo BMW Slovenská republika s.r.o. ako aj o opravu, 
vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania mojich osobných 
údajov a mojich práv sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov uvedených na nasledovnej adrese.

Kontakt T.O.B. s.r.o., +421 32 649 6933, predaj@tob-bmw.sk, www.bmw.sk/partnera**
Kontakt Služby zákazníkom BMW, +421 (2) 33331099, zakaznicky.servis.sk@bmw.com, 
www.bmw.sk/legaldisclaimer*

* www.bmw.sk/legaldisclaimer
** www.bmw.sk/partnera

http://www.bmw.sk/partnera
mailto:zakaznicky.servis.sk@bmw.com
http://www.bmw.sk/legaldisclaimer
http://www.bmw.sk/legaldisclaimer
http://www.bmw.sk/partnera

