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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 i Autorizovaný Dealer.

CENÍK VOZŮ BMW i3 a i3s.

Model

Převodovka Motor

Maximální Kombinovaná
výkon1)
spotřeba
elektrické energie
(kW/k)

BMW i3
120 Ah
(BEV)
BMW i3s
120 Ah
(BEV)
1)

(kWh /100 km)

Kombinovaná
spotřeba
paliva

Emise
CO2

(l/100 km)

(g/km)

Prodejní cena
Kč bez DPH

Kč s DPH (21%)

Samočinná
bezstupňová

Elektromotor 125 / 170

15,3 - 16,3

0,0

0

867 025

1 049 100

Samočinná
bezstupňová

Elektromotor 135 / 184

16,2 - 16,6

0,0

0

949 752

1 149 200

 Nominální výkon 75 kW

Ceny a výbava: platnost od 1. května 2022 pro produkční měsíce květen 2022 až červen 2022.

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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i3 120 Ah

i3s 120 Ah

SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Service Inclusive
Certifikát vysokonapěťové baterie

 

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

 

Varovný trojúhelník a lékárnička

 

Akustická ochrana chodců

 

Deaktivace airbagu spolujezdce

 

BMW Intelligent Emergency Call ‑ tísňové volání (manuální / automatické volání v případě nouze)

 

Antiblokovací brzdový systém (ABS)

 

Tříbodové bezpečnostní pásy pro všechna sedadla

 

Dynamická kontrola stability (DSC)

 

Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních sedadlech

 

Opěrky hlavy (4x), vzadu sklopné a výškově nastavitelné

 

Ochrana proti bočnímu nárazu

 

Airbagy pro řidiče a spolujezdce

 

Barva a design exteriéru
Nemetalický lak

 

Přední kapota (černý vysoce lesklý plast)

 

Karbonová střecha

 

Zadní střešní spoiler s integrovaným brzdovým světlem (černé vysoce lesklé provedení)

 

Specifické prvky exteriéru
‑ A‑sloupek a střešní lišty v černém vysoce lesklém provedení s matně chromovanou akcentní lištou
‑ Černé okenní lišty
‑ Černé vysoce lesklé lišty na sloupcích
‑ Přední ozdobná vysoce lesklá chromovaná maska vstupu vzduchu (ledvinky) s kontrastním rámečkem v barvě BMW i Blue
‑ Blatníky lakované v barvě vozu
‑ Zadní dekorativní lišta v matném chromovaném provedení

 

Dále pro Model i3s:
‑ A‑sloupek a střešní lišty v černém vysoce lesklém provedení
‑ Přední ozdobná vysoce lesklá chromovaná maska vstupu vzduchu (ledvinky) s kontrastním rámečkem v černém vysoce
lesklém provedení
‑ Rozšířené černé vysoce lesklé podběhy a rozchod kol (+40 mm)
‑ Sportovní podvozek (snížení světlé výšky o 10 mm)
‑ Modifikované řízení s přímější odezvou
‑ Doplňkový režim Sport s modifikovanou charakteristikou odezvy plynového pedálu
‑ Označení modelu i3s
‑ Označení modelu i3s na koberečcích vpředu
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i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Kola
Pojištění pneumatik
Pojištění pneumatik na 36 měsíců zdarma od data registrace vozidla.

 

Pojištění kryje poškození v následujících situacích:
‑ Proražení ostrým předmětem
‑ Najetí na obrubník při parkování
‑ Odcizení
‑ Vandalismus
Plnění až 100 % ceny pneumatiky v závislosti na stáří pneumatiky.
Pojištění se nevztahuje na vozy provozované dealerem a velké fleetové klienty.
Detailní pojistné podmínky a další podrobné informace Vám poskytne BMW i Autorizovaný Dealer, nebo je naleznete
na www.bmw.cz/kolaapneumatiky
Sada na opravu pneumatik

 

19" BMW i kola z lehké slitiny Star‑spoke 427, BMW EfficientDynamics
5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19



20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami
vpředu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20



Čalounění a design interiéru
Čalounění látka Neutronic

 

BMW i design interiéru Atelier

 

Vnitřní obložení Andesite Silver matt

 

Technologie
Nabíjení 3fázovým střídavým proudem Professional
Nabíjecí výkon max. 11 kW, nabíjecí proud max. 16 A, doba nabíjení na 80 % kapacity: 3 h.

 

Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem
Nabíjecí výkon max. 50 kW, nabíjecí proud max. 125 A, doba nabíjení na 80 % kapacity: 45 minut.

 

Elektrický synchronní motor

 

Elektrický posilovač řízení

 

Systémy kontroly jízdní dynamiky

 

Vysokonapěťový akumulátor

 

Ukazatel opotřebení brzdového obložení

 

Elektromechanická parkovací brzda

 

Zadní parkovací asistent (PDC)

 

LED světlomety

 

Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (Mode 2)

 

Nabíjecí kabel pro veřejné nabíjecí stanice (Mode 3)

 

Vnitřní vybavení
4místné provedení

 

Loketní opěrka vpředu a vzadu, integrovaná do obložení dveří

 

Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru 50:50

 

Mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant

 

Kožený volant

 

Klimatizace
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i3 120 Ah

i3s 120 Ah

SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Odkládací prostory

 

Přihrádka před spolujezdcem

 

Vyhřívání zadního skla

 

Osvětlení interiéru

 

12V zásuvka ve středové konzole vpředu

 

Sada nářadí

 

Imobilizér

 

iDrive ovladač (5 tlačítek přímé volby)

 

Centrální dálkové ovládání

 

Sklopný kryt zavazadlového prostoru

 

Sluneční clony

 

Zásuvka pro dobíjení

 

Rádia a navigace
DAB tuner (digitální příjem rádia)

 

Rádio BMW Professional ‑ displej s úhlopříčkou 6,5" a rozlišením 800 x 480 pixelů, iDrive ovladač, USB rozhraní

 

Teleservices (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. 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. Pouze
ve spojení s navigačními systémy. Platnost po dobu 1 roku, včetně možnosti prodloužení.
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Remote Services (neomezená platnost)
Dálkové ovládání vybraných funkcí vozu prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace My BMW.

 

4 reproduktory

 

Hands‑free sada pro kompatibilní mobilní telefony

 

Přístrojový panel s barevným displejem o velikosti 5,7"

 

Kód

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

2VB

Varovný trojúhelník a lékárnička

428
4U9

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
0

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

0

 

0

0

 

0

0

 

Automatická aktivace varování v případě poklesu tlaku v pneumatice. Systém musí být inicializován po každé změně tlaku
v pneumatikách.
Akustická ochrana chodců

Uměle generovaný zvuk při jízdě výhradně na elektromotor do rychlosti 30 km/h za účelem ochrany chodců.

Deaktivace airbagu spolujezdce

BMW Intelligent Emergency Call ‑ tísňové volání (manuální / automatické
volání v případě nouze)

5DA

0

0

 

6AC

0

0

 

met

15 514

18 772

 

Lak
Metalický lak

C1W ‑ Imperial Blue (modrá) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C2V ‑ Mineral Grey (šedá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

 

C4X ‑ Cashmere Silver (stříbrná) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

 

C4Y ‑ Galvanic Gold (zlatá) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C4Z ‑ Blue Ridge Mountain (modrá) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

 

C6G ‑ Aventurine Red (červená) v kombinaci s Frozen Grey (šedá)

0

0

pouze s 7E7

 
 

C6H ‑ Storm Bay (šedá) v kombinaci s Frozen E‑Copper (hnědá)

0

0

pouze s 7E7

 
 

Nemetalický lak

uni

0

0

15 514

18 772

 

30 598

37 024



B85 ‑ Capparis White (bílá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

 
 

C2W ‑ Fluid Black (černá) v kombinaci s BMW i Blue (modrá)

Pakety
Sportovní paket

330

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 26N 20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami, Jet Black, leštěná (alternativně: 26K)
‑ Optické rozšíření vozu prostřednictvím černých vysoce lesklých krytů podběhů
‑ Sportovní podvozek včetně snížení světlé výšky o 10 mm
‑ Černé vysoce lesklé exteriérové lišty vlevo / vpravo
nelze s 5DU / 5DP



Paket Parkovací asistent

5DU

21 638

26 182



Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 3AG Zadní kamera
‑ 508 Přední a zadní parkovací asistent (PDC)
‑ 5DP Parkovací asistent pro samočinné podélné parkování
nelze s 330

 sériová výbava



 volitelná výbava
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Kód

Pakety
Paket Comfort

7RS

Paket Comfort Advanced

7GA

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
43 706

52 884

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 249 Multifunkční volant
‑ 430 Paket zrcátek ‑ vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky
sklopitelná. Včetně parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek
ostřikovačů čelního skla.
‑ 473 Loketní opěrka vpředu
‑ 493 Odkládací paket
‑ 521 Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti
‑ 534 Automatická klimatizace
‑ 544 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
v kombinaci s ZIA

56 813

68 744

 

0

0

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 249 Multifunkční volant
‑ 430 Paket zrcátek ‑ vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky
sklopitelná. Včetně parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek
ostřikovačů čelního skla.
‑ 442 Držák nápoje
‑ 473 Loketní opěrka vpředu
‑ 493 Odkládací paket
‑ 521 Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti
‑ 534 Automatická klimatizace
‑ 544 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
‑ 606 Navigační systém Business (alternativně: 609)
nelze s 7RS

 

Edice "unique FOREVER"

7E7

74 283

89 882

 

Lak:
‑ C6H Storm Bay (šedá) v kombinaci s Frozen E‑Copper (hnědá) (alternativně: C6G)
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ Exteriérové fólie na bocích a na zadní části vozu v provedení E‑Copper / Frozen Grey
‑ Fólie na vnitřních plochách ledvinek
‑ Bez označení i3/i3s
‑ Zadní nárazník s černými prvky
‑ 7KZ BMW i design interiéru Suite
‑ Přední opěrky hlavy s embosovaným nápisem "unique FOREVER"
‑ Označení edice "One of 2000"
pouze s 7KZ
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 sériová výbava

 

 volitelná výbava

Pakety
Edice Advanced

ZIA

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

129 226

156 364

122 458

148 174

v kombinaci s 26K

124 542

150 696



v kombinaci s 26N

119 084

144 092



107 374

129 922



100 626

121 758

v kombinaci s 7E7






Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 7GA Paket Comfort Advanced
‑ 7KX BMW i design interiéru Loft (alternativně: ATL / 7KY / 7KZ)
‑ ZIB Paket Business
‑ 494 Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce
‑ 4T9 Tepelné čerpadlo
Kola:
‑ 2G6 19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine styling 429 s kombinovanými pneumatikami (alternativně: 2G5 / 2T7 / 26K / 26N)
pro i3 120 Ah
‑ 26K 20" BMW i kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami, Jet Black (alternativně: 26N) pro
i3s 120 Ah
Paket Business

ZIB

v kombinaci s 7GA
v kombinaci s ZIA

52 774

63 856

 

45 231

54 730

 

0

0

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 322 Komfortní přístupový systém
‑ 609 Navigační systém Professional
‑ 674 HiFi systém Harman Kardon (12 reproduktorů / 360 W)
‑ 6NW Bezdrátové dobíjení telefonu
pouze s 473 + (7GA / 7RS)

 

Kola
Sada na opravu pneumatik

20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami,
Jet Black
v kombinaci s ZIA

2VC

0

0

 

26K

5 458

6 604

 

0

0

 

vpředu 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
pouze s 330
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Kód

Kola
20" kola z lehké slitiny Double‑spoke 431 s kombinovanými pneumatikami,
Jet Black, leštěná

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

26N

0

0

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

 

vpředu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
vzadu: 6 J × 20 / pneumatiky 195/50 R20
pouze s 330



19" BMW i kola z lehké slitiny Star‑spoke 427, BMW EfficientDynamics

2D6

0

0



19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine styling 428 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2G5

18 565

22 464



3 288

3 978



15 299

18 512



0

0



29 502

35 698



14 203

17 186



1 096

1 326

 

0

0

 

5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19

v kombinaci s ZIA

vpředu: 5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19
vzadu: 5,5 J × 19 / pneumatiky 175/60 R19

19" BMW i kola z lehké slitiny Turbine‑styling 429 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2G6

v kombinaci s ZIA

vpředu: 5 J × 19 / pneumatiky 155/70 R19
vzadu: 5,5 J × 19 / pneumatiky 175/60 R19

20" BMW i kola z lehké slitiny Double‑spoke 430 s kombinovanými
pneumatikami, povrchová úprava Jet Black (nemetalická)

2T7

v kombinaci s ZIA

vpředu: 5 J × 20 / pneumatiky 155/60 R20
vzadu: 5,5 J × 20 / pneumatiky 175/55 R20
Bezpečnostní šrouby kol

2PA

Čalounění
Látka Neutronic

BH

BHGI ‑ "Aragaz Grey / Black" (šedá / černá)

Kombinace látka / umělá kůže Sensatec Electronic

 

BK

0

0

 

BKHI ‑ "Carum Spice Grey / Brown highlight / Carum Spice Grey" (šedá s hnědým akcentem / šedá)

 

pouze s 7KX

 

Kombinace bavlna / kůže Solaric

NH

0

0

NHBN ‑ "Brown / Carum Spice Grey" (hnědá / šedá)

 
 

pouze s 7KY

 

Kůže Vernasca

MA

0

0

 

MANX ‑ "Dark Truffle / Carbon Black" (hnědá / černá)

 

pouze s 7KZ

 

*	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.
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 sériová výbava

 volitelná výbava

BMW i design interiéru
Vnitřní dřevěné obložení (tmavý matný dub)

4EA

v kombinaci s 7KY / 7KZ

Bezpečnostní pásy v barvě BMW i Blue

Vnitřní dřevěné obložení (matný eukalyptus)

Vnitřní obložení Electronic Brown

9 841

11 908

 

0

0

 

4FG

2 192

2 652

 

4EV

9 841

11 908

 

0

0

 

4EX

0

0

 

4G0

0

0

 

v kombinaci s 7KY / 7KZ

Vnitřní obložení Andesite Silver matt

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

pouze s 7KX

BMW i design interiéru Atelier
BMW i design interiéru Loft

 

ATL

0

0

 

7KX

32 769

39 650

 

0

0

 

43 706

52 884

 

21 745

26 312

 

v kombinaci s ZIA

pouze s 7RS / 7GA

BMW i design interiéru Lodge

 

7KY

v kombinaci s ZIA

pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 7KZ

BMW i design interiéru Suite

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

 

7KZ

v kombinaci s ZIA

v kombinaci s 7E7

65 537

79 300

 

40 311

48 776

 

0

0

 

pouze s 7RS / 7GA

 

Asistenční systémy*
Zadní kamera

3AG

8 745

Přední a zadní parkovací asistent (PDC)

0

0

508

7 650

9 256

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí

0

0



544

0

0

 

Asistent dálkových světlometů

5AC

0

0

Driving Assistant Plus

5AT

16 395

19 838

v kombinaci s 5DU
v kombinaci s 5DU

10 582

pouze s 7RS / 7GA

 

 

 

pouze s 522 + 5AT

 
 
 

Výbava Driving Assistant Plus nezahrnuje pouze funkce asistenta Driving Assistant, ale také kamerový systém pro automatické
udržování rychlosti s funkcí Stop&Go. Kamerový adaptivní systém pro automatické udržování rychlosti s funkcí Stop&Go udržuje
v rozmezí 0 až 140 km/h požadovanou rychlost a vzdálenost od vpředu jedoucího vozu. Funkce Stop&Go dokáže vůz dokonce
automaticky zcela zastavit a poté ho v intervalu až tři sekundy opětovně rozjet.
pouze s 544

Parkovací asistent pro samočinné podélné parkování

 

5DP

0

0



Parkovací asistent usnadňuje podélné parkování. Vhodná parkovací místa se zobrazí a vyberou na kontrolním displeji. Po aktivaci
odpovídajícího směrového světla a stisku tlačítka PDC asistent převezme volbu směru jízdy, řízení, zrychlování a bzrdění
a provede parkovací manévr zcela automaticky.
pouze s 5DU
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Kód

Výhled a světla
Paket zrcátek

430

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
0

0

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

 

Vnitřní a vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Vnější zrcátka elektricky sklopitelná. Včetně
parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání, vyhřívání zrcátek a vyhřívání trysek ostřikovačů čelního skla.
pouze s 7RS / 7GA

Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené
viditelnosti

 

521

0

0

pouze s 7RS / 7GA

 
 

Adaptivní LED světlomety
LED světlomety

552

14 203

17 186

 

5A2

0

0

 

 

Potkávací a dálkové světlomety, parkovací světlomety, ukazatele směru jízdy a světlomety pro denní svícení.

Sedadla
Loketní opěrka vpředu

473

0

0

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce

494

7 650

9 256

 

0

0

 

0

0

 

pouze s 7RS / 7GA

 

v kombinaci s ZIA

Volanty
Multifunkční volant

249

pouze s 7RS / 7GA

 

Klimatizace
Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku)
Automatická klimatizace
pouze s 7RS / 7GA
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420

7 650

9 256

 

534

0

0

 
 

 volitelná výbava

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm

302

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
10 916

13 208

pouze s 7RS / 7GA

Komfortní přístupový systém odemykání a zamykání vozu bez nutnosti
použití klíče

Velurové koberečky

322

8 745

10 582

 

0

0

 

403

21 402

25 896

 

423

2 192

2 652

 

0

0

 

441

1 096

1 326

 

442

666

806

 

0

0

 

0

0

 

v kombinaci s 7KX / 7KY / 7KZ
Kuřácký paket

Držák nápoje vpředu

v kombinaci s 7RS / 7GA
Odkládací paket

 
 

v kombinaci s ZIB

Elektricky ovládané skleněné střešní okno

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

493

Odkládací paket nabízí mnoho možností, jak bezpečně a pohodlně ukládat předměty a zavazadla. Gumové výplně na dnech
kapes ve dveřích zabraňují pohybu uložených předmětů a dvě 12V zásuvky jsou umístěné v přístrojové desce a v zavazadlovém
prostoru umožňují připojení externích zařízení. Mezi zadními sedadly je instalovaná dvojice otevřených držáků nápojů, další
vyjímatelný držák umožňuje bezpečný transport nápojů. Pružné popruhy na bocích přední středové konzole a na obou stranách
zavazadlového prostoru zabraňují pohybům převážených věcí.
pouze s (7RS / 7GA) + 442

Nabíjecí kabel pro domácí zásuvky (Mode 2)
Tepelné čerpadlo

 

4T1

0

0

 

4T9

14 418

17 446

 

0

0

 

v kombinaci s ZIA

Tepelné čerpadlo zajistí a udržuje zvolenou teplotu v interiéru vozidla a současně zajistí optimální teplotu akumulátoru ještě
před samotným nastoupením posádky. Tepelné čerpadlo přináší více komfortu, prodlužuje dojezd vozu, zvyšuje jeho výkon
a zlepšuje účinnost rekuperace elektrického motoru.
Nabíjení 3fázovým střídavým proudem Professional

4U6

Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem

4U7

0

0

 

Nové umění nabíjení – nabíjejte rychle doma i na cestách střídavým proudem. S nabíjecí stanicí BMW i Wallbox lze rychle
a pohodlně nabít vysokonapěťový akumulátoru vozu doma. Umožňuje jednofázové a třífázové nabíjení. Při jednofázovém
nabíjení střídavým proudem je maximální příkon 7,4 kW. U třífázového nabíjení se příkon může vyšplhat až na 11 kW. Tímto
způsobem lze vysokonapěťový akumulátor vozu dobít na 80 % kapacity za méně než tři hodiny. Dlouhý nabíjecí kabel a jeho
chytré řešení zajišťují jednoduchý a pohodlný proces nabíjení.
0

0

 

Nabíjejte na cestách stejnosměrným proudem – nová dimenze nabíjení. Například na veřejných dobíjecích stanicích lze
vysokonapěťový akumulátor vozu dobít na 80 % kapacity za přibližně čtyřicet minut. Dobíjecí stanice vůz nabíjí stejnosměrným
elektrickým proudem, který ve srovnání s proudem střídavým nabízí vyšší výkon, a to až 50 kW.
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Kód

Rádia a navigace
Navigační systém Business

606

v kombinaci s 7GA

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

21 853

26 442

 

0

0

 

V Navigačním systému Business se spojují následující funkce: navigační systém s barevným integrovaným LCD displejem
o úhlopříčce 6,5", rádio a dvojitý RDS tuner. Navigační pokyny systém podává jak pomocí šipek, tak prostřednictvím mapy, vždy
v možném doprovodu hlasovými instrukcemi. Navigační systém se obsluhuje intuitivně pomocí ovladače iDrive doplněného
tlačítky přímé volby a funkčními záložkami. K dispozici může být také hlasové ovládání. Navigační systém Business funguje
ve většině evropských zemí a v mnoha případech i za hranicemi Evropy. Pro včasné odhalení dopravních potíží a následný
výpočet vhodnější trasy pracuje systém s technologií TMC. Díky tomu řidiči BMW vždy dojedou bezpečně do cíle své cesty.
Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.
pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 609

 

Navigační systém Professional

609

v kombinaci s 7GA
v kombinaci s ZIB

43 706

52 884

 

21 853

26 442

 

0

0

 

Navigační systém Professional se vyznačuje nejen uhlazeným designem, ale také velmi rozsáhlou nabídkou funkcí. Systém,
který je dokonale začleněn do vozu BMW, se vyznačuje jednoduchou a snadnou obsluhou, pro niž využívá dotykový ovladač
iDrive Touch. Součástí Navigačního systému Professional je kromě jiného i systém hands‑free, USB rozhraní a ovládání hlasem,
rádio BMW Professional, stejně tak jako paměť 20 GB pro hudební soubory. Integrovaný barevný LCD displej o úhlopříčce
10,25" lze rozdělit na dvě části (hlavní a vedlejší) a je navržen pro optimální čitelnost a přehlednost. Dotykový ovladač iDrive
Touch je doplněn tlačítky přímé volby, osmi funkčními záložkami a hlasovým ovládáním. Díky tomu je obsluha mimořádně
snadná a adresu lze do navigačního systému zadat například jejím napsáním na dotykovou plochu. Vzrušujícím zážitkem
z navigačního systému je možnost trojrozměrného zobrazení mapy umístěné na reálném základě tvořeném satelitními snímky
povrchu Země. Připraveny jsou také vybrané fotorealistické pohledy. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu
3 let.
pouze s 7RS / 7GA

 

nelze s 606

 

ConnectedDrive
Teleservices

6AE

0

0

 

ConnectedDrive Services

6AK

0

0

 

Automatické zasílání informací o stavu vozu a úrovni nabití baterie.
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. 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. Pouze
ve spojení s navigačními systémy. Platnost po dobu 1 roku, včetně možnosti prodloužení.
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 volitelná výbava

ConnectedDrive
Real Time Traffic Information

6AM

v kombinaci s 7S9

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3s 120 Ah

Kód

i3 120 Ah

Výbava

3 502

4 238

 

0

0

 

Informace o hustotě provozu na silnicích. Platnost po dobu 3 let včetně možnosti prodloužení.
pouze s 606 / 609

Concierge Services

 

6AN

v kombinaci s 7S9

5 458

6 604

 

0

0

 

0

0

 

6 554

7 930

 

Telefonický informační servis (body zájmu, otevírací doba kulturních zařízení, adresy restaurací, hotelů, lékáren atd.) včetně
možnosti příjmu dat z BMW call centra přímo do vozu. Platnost po dobu 3 let včetně možnosti prodloužení.
Remote Services (neomezená platnost)

6AP

Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android
Auto (neomezená platnost)

6CP

Dálkové ovládání vybraných funkcí vozu prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace My BMW.

Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android Auto umožňuje bezdrátové a komfortní používání
vašeho iPhone® ve voze. Obsah chytrého telefonu, jako je hudba, zprávy / SMS, telefonování, vybrané aplikace třetích stran
a navigace, lze proto bez problémů zobrazovat a obsluhovat prostřednictvím uživatelského rozhraní vozidla.
pouze s 606 / 609

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového
dobíjení

 

6NW

v kombinaci s ZIB

8 745

10 582

 

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
‑ USB rozhraní (typ C / 3 A)
pouze s 7RS / 7GA

WiFi Hotspot

 

6WD

0

0

pouze s 6NW

Paket služeb ConnectedDrive

 
 

7S9

6 983

8 450

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Services
pouze s 606 / 609
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Kód

HiFi systémy a zábava
DAB tuner (digitální příjem rádia)

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)

i3 120 Ah

Výbava

i3s 120 Ah

VOLITELNÁ VÝBAVA.

654

0

0

 

674

17 469

21 138

 

v kombinaci s 609

6 554

7 930

 

v kombinaci s ZIB

0

0

 

7UN

8 745

10 582

 

7UQ

13 107

15 860

 

Harman Kardon Surround Sound System ‑ 12 reproduktorů (360 W)

Servis*
Service Inclusive – 4 roky
Service Inclusive – 6 let

Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km

7CG

6 231

7 540

 

7CH

13 774

16 666

 

7CK

27 031

32 708

 

Manuál a servisní knížka v Nj

879

0

0

 

Manuál a servisní knížka v Čj

880

0

0

 

8AL

0

0

 

Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km
Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km

Ostatní
Manuál a servisní knížka v Aj
Česká jazyková verze

Bez nabíjecího kabelu

8A4

0

0

 

8BL

‑1 096

‑1 326

 

* 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. Prodlouženou záruku lze objednat ke každému novému vozidlu BMW i, které je vybaveno balíčkem Service
Inclusive. 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.
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BMW Financial Services
BMW Financial Services jsou značkové finanční služby patřící k BMW. Nabízíme široké možnosti financování a pojištění vozů BMW a
MINI, i BMW motocyklů. Zajistíme pro Vás veškerou administrativu spojenou s financováním a pojištěním Vašeho vozu nebo motocyklu,
tak abyste si mohli vychutnat radost z jízdy co nejdříve.

OPERATIVNÍ LEASING

Aby si člověk mohl užít radost z jízdy, nemusí automobil vlastnit.
BMW 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 flexibilně 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.

ÚVĚR A SELECT-PCP

ZNAČKOVÉ POJIŠTĚNÍ

 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.

 Pojištění vozů při financování 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.

BMW Financial Services Vám nabízí množství úvěrových
produktů, které jsou individuálně nastavitelné na základě Vašich
požadavků:

BMW 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.

PRÉMIOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY
OD BMW FINANCIAL SERVICES

 One Stop Shopping, neboli vše vyřídíte u Autorizovaného
Dealera BMW i.
 Atraktivní nabídky financování a výhodné pojištění, které je
součástí měsíční splátky.
 Jednoduchý a rychlý schvalovací proces.

www.bmwfs.cz
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CHVÍLE
OBRATU.

Sněhové řetězy.
Cena pro BMW i3: 7 456 Kč
Sněhové řetězy jsou speciálně upravené pro
BMW i3, jednoduše se nasazují a zajišťují optimální
trakci na sněhu a ledu.

ASISTENČNÍ
SLUŽBY.
Asistence, transparentnost a mobilita – s BMW i zůstanete
mobilní v jakékoli situaci. S aplikací My BMW pro smartphone budete
mít k dispozici vždy relevantní informace a potřebnou asistenci
pro bezproblémové dosažení požadované destinace. Například
prostřednictvím dynamických funkcí jako je dojezdový asistent.
Servisní balíčky zaručují transparentnost nákladů za servisní služby a se
službami Mobility zůstanete mobilní i v případě poruchy vozu. Speciální
zřetel pak BMW i klade na případy, kdy dojde k poruše. Zakoupením vozu
BMW i automaticky získáváte přístup ke službám BMW i Mobile Care,
které Vám zajistí potřebnou mobilitu. V případech, kdy dojde k závažné
poruše, Vám kromě potřebné mobility zajistíme i například ubytování
v hotelu nebo náhradní vůz. Pro více informací kontaktujte svého partnera
BMW i nebo navštivte www.bmw.cz/bmwi.
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Styling 428 jako kompletní zimní sada pro BMW i3.
Cena za sadu: 56 920 Kč

Radost z jízdy

ZÁRUKA
SPOKOJENOSTI.

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

5 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO
BMW ORIGINÁLNÍ PNEUMATIKY.
1
2

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.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST NA CESTÁCH.

S BMW Originálními pneumatikami. Zjistěte si informace o dostupných nabídkách pro Váš
model BMW nebo kontaktujte BMW Servisního partnera – po dobu 36 měsíců ode dne
uzavření smlouvy (nákup pneumatik nebo kompletních kol), nebo od první registrace vozu
(při koupi nového vozu)
www.bmw.cz/kolaapneumatiky

3
4

5

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

*

Po zakoupení pneumatiky se symbolem hvězdy a obdržení dokladu o pojištění získává kupující – po dobu 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy (nákup pneumatik nebo kompletních kol), nebo od první registrace vozu
(při koupi nového vozu) – 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.
** Nevztahuje se na montáž.

| 19

VYŠŠÍ BEZPEČNOST ZÁSLUHOU
TECHNOLOGIE RUNFLAT.
BMW Originální pneumatiky se symbolem hvězdy
jsou rovněž k dispozici s technologií runflat.
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 runflat, která představuje další výhodu BMW
Originálních pneumatik se symbolem hvězdy.
S technologií runflat 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 runflat umožňuje i se zcela prázdnou pneumatikou
pokračovat v jízdě s naloženým vozidlem do vzdálenosti přibližně 80 km
při rychlosti 80 km/h.

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.
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

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.**

100 %
v prvním
roce

75 %
ve druhém
roce

50 %
ve třetím
roce

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.
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Bez technologie
runflat

S technologií
runflat

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 runflat 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.

POZNÁMKY .
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POZNÁMKY.
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POZNÁMKY.
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Kontakt na Vašeho BMW i Autorizovaného Dealera:

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

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 i Autorizovaný Dealer.
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