
BMW NA DOSAH 
Vaše vysněné BMW, dostupnější, 
než kdykoliv předtím. 

BMW řady 5 Sedan  
již za 18 499 Kč bez 
DPH měsíčně 

Podmínky operativního leasingu: 
- Délku nájemní smlouvy si zvolíte sami.
- Nulová počáteční investice.
- Předpokládaný roční nájezd si nastavíte podle svých potřeb.
- Kompletní pojištění vozu ve splátce.

Tato příkladová kalkulace byla vytvořena pro model BMW 520d xDrive Sedan s pořizovací cenou    
1 486 203 Kč vč. DPH. Splátka s DPH je 22 384 Kč. Uvedená splátka má charakter předběžné a 
orientační kalkulace pro délku nájmu 48 měsíců a roční nájezd 15 000 km. Detaily konfigurace a ceny 
vozu a kalkulaci financování Vám poskytne autorizovaný partner BMW v České republice. Každá žádost 
o financování podléhá schválení ze strany BMW Financial Services Czech Republic s.r.o. Smlouvy o 
financování mohou být uzavřeny pouze v písemné formě. Podmínky operativního leasingu jsou dostupné 
na www.bmwfs.cz. Tato akce platí do odvolání, nejpozději do 30. 06. 2021. Uvedená fotografie je 
ilustrativní. 

http://www.bmwfs.cz/


BMW NA DOSAH 
Vaše vysněné BMW, dostupnější, 
než kdykoliv předtím. 

BMW řady 5 Touring 
již za 19 499 Kč bez 
DPH měsíčně 

Podmínky operativního leasingu: 
- Délku nájemní smlouvy si zvolíte sami.
- Nulová počáteční investice.
- Předpokládaný roční nájezd si nastavíte podle svých potřeb.
- Kompletní pojištění vozu ve splátce.

Tato příkladová kalkulace byla vytvořena pro model BMW 520d xDrive Touring s pořizovací cenou    
1 558 889 Kč vč. DPH. Splátka s DPH je 23 594 Kč. Uvedená splátka má charakter předběžné a 
orientační kalkulace pro délku nájmu 48 měsíců a roční nájezd 15 000 km. Detaily konfigurace a ceny 
vozu a kalkulaci financování Vám poskytne autorizovaný partner BMW v České republice. Každá žádost 
o financování podléhá schválení ze strany BMW Financial Services Czech Republic s.r.o. Smlouvy o 
financování mohou být uzavřeny pouze v písemné formě. Podmínky operativního leasingu jsou dostupné 
na www.bmwfs.cz. Tato akce platí do odvolání, nejpozději do 30. 06. 2021. Uvedená fotografie je 
ilustrativní. 

http://www.bmwfs.cz/

