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Synot Auto a.s.

 Referenční vůz BMW Synot Auto
Třída Tomáše Bati 400
76302
Zlín

Nabídka
Číslo nabídky 127056

Datum 15.09.2021
Prodejce Miroslav Jurik

Telefon 577 112 216
Mobil 737 277 236

Fax

E-mail jurik@synotbmw.cz
Platnost do 31.12.2021

Číslo podvozku  WBA4H51080 CF36442

Pro více obrázků a videí vaší konfigurace 420i xDrive Gran CoupĂ© prosím 
naskenujte QR kód, nebo navštivte  
https://webfrontend.evecp.bmw.cloud/d90906e. Tento odkaz je platný 
do 13.04.2022.

4H51 BMW 420i xDrive Gran Coupé (cena včetně DPH) Kč  1 177 800
Technická data

Válce / ventily 0 / Spotřeba paliva - město 7,9 l/100 km
Zdvihový objem 1998 cm3 Spotřeba paliva - mimo město 5,9 l/100 km
Výkon 135 kW (184 hp) Spotřeba paliva - kombinovaná 6,6 l/100 km
Točivý moment  Nm při 1/min Emise CO2 150 g/km
Maximální rychlost 0 km/h Pohotovostní hmotnost  kg
Zrychlení 0-100 km/h 0 s

Barva a čalounění (cena včetně DPH)

668 Nemetalický lak "Black" Kč          0
BDAT Látka Move "Anthracite / Black" Kč          0

Sériová výbava (cena včetně DPH)

205 Automatická převodovka
2L3 17" kola z lehké slitiny V-spoke 395
2PA Bezpečnostní šrouby kol
2VB Ukazatel tlaku v pneumatikách
2VC Sada na opravu pneumatik
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302 Alarm
423 Velurové koberečky
428 Výstražný trojúhelník a lékárnička
465 Průchozí nakládací systém
4AE Přední loketní opěrka,posuvná
4CG Prvky obložení interiéru v provedení Satin Silver matt
502 Vysokotlaké ostřikovače světlometů
521 Dešťový senzor a automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti
534 Automatická klimatizace
5A1 LED mlhová světla
5DA Deaktivace airbagu spolujezdce
654 DAB tuner (digitální příjem rádia)
6AC BMW Emergency Call (automatické/manuální volání v případě nouze)
6AE Teleservices
6AK ConnectedDrive Services - přístup na Online portál a integrace aplikací
6AP Remote Services (dálkové ovládání vybraných funkcí vozu mobilem)
6NH Hands-free příslušenství pro Bluetooth telefony,včetně USB rozhraní

Volitelná výbava (cena včetně DPH)

494 Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce Kč     11 648
508 Přední a zadní parkovací asistent Kč     18 980
606 Navigační systém Business Kč     37 934
8A4 Česká jazyková verze Kč          0
8AL Manuál a servisní knížka v ČJ Kč          0

Servis & Záruka (cena včetně DPH)

7NH Service Inclusive - 5 let / 100 000 km Kč     22 438
7CH Repair Inclusive - 4 roky / 200 000 km Kč     15 808

Volitelná výbava Kč    106 808

Prodejní cena (cena včetně DPH) Kč  1 284 608

Příslušenství (cena včetně DPH)

3 Transport a předprodej.servis Kč      9 075

Mezisoučet příslušenství Kč      9 075

Celková prodejní cena vozidla Kč  1 293 683
Cenové zvýhodnění Kč -   294 683

Cena celkem bez DPH Kč    825 620

DPH Kč    173 380

Cena celkem včetně DPH Kč    999 000
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Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací bez 
předchozího upozornění.
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k 
vozidlu v uvedené konfiguraci a zohledňují volitelnou výbavu.

Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou 
přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro 
účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na 
hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje 
o všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje. 
Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při 
určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické 
faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik 
skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.

Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací 
bez předchozího upozornění. Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě 
energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v 
platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v uvedené konfiguraci a zohledňují volitelnou 
výbavu.

Hodnoty jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání vozidel jsou 
přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se pro 
účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na 
hodnotě emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje 
údaje o všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě 
prodeje. Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, 
hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také 
netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn 
podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.



EU energetický štítek pneumatik

691471

https://eprel.ec.europa.eu/qr/691471

Výrobce dodává jedny ze zde zmíněných pneumatik na základě vlastního rozhodnutí. Seznam dostupných pneumatik reflektuje aktuální stav plánování výroby vozu. V 
případě změn ve výrobě si výrobce vyhrazuje právo použít jiné pneumatiky se srovnatelnými vlastnostmi.


