Autorizovaný predaj a servis vozidiel

MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

BMW
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14.1.2015

KZ/ZA/NV/127/2015

Zmluva číslo:

Kupujúci

Predávajúci

Zmluvné strany

Najvyšší súd Slovenskej republiky
(obchodné) meno
MD-Bavaria Žilina, s.r.o.
Rudina 166. 023 31 Rudína
sídlo/trvalý pobyt
rozpočtová organizácia
Bytčická 82, 010 01 Žilina
prevádzka
Župné námestie č. 13. 813 11 Bratislava 1
Milan Detko
zastúpený/vybavuje
Ing. Jozef Kaffka
364 00 882
ICO (dátum narodenia)
165 581
2020133753
2020830152
DIČ
SK2020133753
IČ DPH
Tatra banka
bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu/num. kód - Sk
262 036 0321/1100
SK24 8180 0000 0070 0006 1200
041 - 507 28 00
telefón/fax
predai(5>md-bavaria.sk
e-mail
iozef.kaffkafíinsud.sk
Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava
vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán.

Predmet kúpy
Ks

1

druh vozidla

Osobné vozidlo

typ vozidla/farba

F10 520d xDrive Limousine

A83 Glaciersilver

VIN • Prokt.NO. / Sklad - Výroba

9705552

VÝROBA

Špeciálna výbava vozidla

Presná špecifikácia vozidla v rátane doplnkovej výbavy je uvedená v ponuke z
programu SA3 číslo:

19612

a tvorí neoddelitelnú súčasť tejto Kúpnej Zmluvy.

Predpokladaný čas dodávky:

December

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH vo výške:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť preddavok na kúpnu cenu vo výške:
Kupujúci je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu v lehote do:

2015

57 500,00

EUR

5 000,00

EUR

27.11.2015

Dátum zaplatenia zálohy kupujúcim:

Ďalšie dojednania:

Nedeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy sú:
OBCHODNÉ PODMIENKY MD-BAVARIA ŽILINA, S.R.O. PRI PREDAJI VOZIDIEL BMW.

Miesto plnenia:

MD-Bavaria Žilina, s. r. o., Bytčická 82, 010 01 Žilina
24.112015

Dátum podpisu:

Predávajúci

Kupujúci

Predajca vozidiel

Zastúpený (oprávnená osoba konať za spoločnosť)

Janka Piková, vedúca predaja
i t / l D - B a v a r i a Ziiina, s.r.o.
Autorizovaný sedai a servis vozidiel BMW
Rudina 165. 023 31 Rudina
Prevádzka: Bytčická ul. 82, 010 01 Žilina
'
IČO' 38400882, DIČ 2(120133753 IČ DPH: SK?02013375'ď Proauj

Ing. Jozef Kaffka, riaditeľ správy súdu
.
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OBCHODNÉ P O D M I E N K Y M D - B A V A R I A ŽILINA, S . R . O . PRI PREDAJI VOZIDIEL B M W .

1 Predmet zmluvy a predmet kúpy
a) Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na
kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
b) Predávajúci sa podpisom Kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu objednané motorové vozidlo
s príslušenstvom v dohodnutom čase plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a predmet kúpy na vyzvanie predávajúceho v mieste plnenia
riadne prevziať.
c) Predmetom kúpy je motorové vozidlo s príslušenstvom uvedené v Kúpnej zmluve.

2 Kúpna cena a platobné podmienky
a) Výška kúpnej ceny a mena je stanovená dohodou zmluvných strán v Kúpnej zmluve. Kúpna cena je na základe
dohody zmluvných strán splatná v EURO.
b) Predávajúci je na základe vzájomnej dohody zmluvných strán oprávnený jednostranným právnym úkonom zvýšiť
kúpnu cenu o sumu, o ktorú sa predávajúcemu objektívne zvýšili náklady spojené s dodaním predmetu kúpy
kupujúcemu z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, finančných alebo iných
opatrení orgánov verejnej správy, štátnych orgánov. Predávajúci je oprávnený zvýšiť kúpnu cenu podlá tohto bodu
len v prípade, ak k zvýšeniu nákladov na obstaranie a dodanie predmetu kúpy došlo v období medzi podpísaním
Kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu kúpy kupujúcim.
c) Kupujúci je povinný zaplatiť preddavok na kúpnu cenu, a to v dohodnutej lehote a vo výške uvedenej v Kúpnej
zmluve. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou preddavku na kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený jednostranným
právnym úkonom primerane predĺžiť lehotu na dodanie predmetu kúpy kupujúcemu. Predávajúci je súčasne
povinný určiť kupujúcemu primeranú lehotu (nie viac ako 7 kalendárnych dní) na dodatočné splnenie povinnosti
zaplatiť preddavok na kúpnu cenu.
d) Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej v daňovom doklade,
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred odovzdaním
a prevzatím predmetu kúpy kupujúcim. Kupujúci je povinný preukázať zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia predmetu kúpy kupujúcemu. Omeškanie kupujúceho so zaplatením
dohodnutej kúpnej ceny alebo jej časti sa na základe vzájomnej dohody zmluvných strán považuje za porušenie
Kúpnej zmluvy podstatným spôsobom. Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu primeranú dodatočnú
lehotu na splnenie povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu alebo jej zostávajúcu časť. Predávajúci nie je povinný
vopred upozorniť kupujúceho na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
e) Ak sa kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti predávajúcemu,
je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0 , 0 1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania..
Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Na povinnosť kupujúceho
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto bodu nemá vplyv skutočnosť, že v dôsledku porušenia povinností kupujúcim
došlo neskôr k zániku Kúpnej zmluvy.

3 Dodanie predmetu kúpy, miesto plnenia
a) Miestom dodania predmetu kúpy je miesto plnenia uvedené v Kúpnej Zmluve.
b) Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu presný termín dodania predmetu kúpy v lehote najmenej 4 kalendárne
dni vopred. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v čase plnenia dohodnutom v Kúpnej zmluve.
Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu v prípade, ak je kupujúci v omeškaní so
zaplatením preddavku na kúpnu cenu alebo so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
c) Predávajúci je povinný spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu jeho príslušenstvo, najmä doklady potrebné na
užívanie a zaevidovanie vozidla (servisná knižka, návod na použitie, zoznam autorizovaných servisov, veľký
technický preukaz a iné doklady pre dopravný inšpektorát).
d) Predávajúci je povinný pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť kupujúcemu predmet kúpy a oboznámiť ho s jeho
obsluhou a údržbou.
e) O dodaní a prevzatí predmetu kúpy vrátane príslušenstva sú zmluvné strany povinné spísať Protokol o odovzdaní a
prevzatí (dälej len ''protokol"), ktorý musí obsahovať:
• presné a aktuálne označenie zmluvných strán a ich oprávnených zástupcov
• presné opísanie predmetu kúpy (druh a typ vozidla, výrobné číslo karosérie, farba vozidla, stav tachometra, počet
prevzatých kľúčov od vozidla,)

•
•

dátum vykonania prezentácie a oboznámenia s obsluhou predmetu kúpy a spôsob, akým boli uvedené činnosti
vykonané,
dátum odovzdania a prevzatia predmetu kúpy,

•
•
•

dátum podpisu protokolu,
vady, ktoré požaduje kupujúci odstrániť, spolu s uvedením termínu na ich odstránenie.
podpisy kupujúceho a predávajúceho

V prípade pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia predmetu kúpy považuje dátum podpísania protokolu.
f) Povinnosť predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu je splnená tým, že po podpísaní Protokolu odovzdá
kupujúcemu príslušenstvo a umožní kupujúcemu v dohodnutom čase plnenia s predmetom kúpy v mieste plnenia
nakladať.
g) V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu, je povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0 , 1 % z dohodnutej kúpnej ceny za každý začatý týždeň omeškania.
Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu, ak dodaniu predmetu kúpy bránia dôvody,
ktoré nie sú na strane predávajúceho. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu v
prípade, ak došlo k omeškaniu výrobcu s dodaním predmetu kúpy, prípadne k porušeniu povinností zo strany
tretích osôb, ktoré zabezpečujú v mene a na účet predávajúceho prepravu predmetu kúpy do miesta plnenia.
Predávajúci je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu, postačuje doručenie prostredníctvom mailu
na mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Kúpnej Zmluve. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy
bezodkladne potom, ako dôvody omeškania odpadnú.
h) V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím predmetu kúpy v dohodnutom mieste plnenia, je
povinný zaplatiť predávajúcemu všetky skutočné obvyklé náklady spojené so skladovaním a údržbou predmetu
kúpy vo výške 15 EUR za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.
Predávajúci je povinný písomne upozorniť kupujúceho na omeškanie spolu s určením primeranej lehoty (nie viac
ako 7 kalendárnych dní) na dodatočné splnenie povinnosti prevziať predmet kúpy.

4 Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody
a) Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny predmetu kúpy
v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva). Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie dohodnutej kúpnej ceny
v plnej výške na účet predávajúceho.
b) Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho momentom protokolárneho odovzdania
a prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.

5 Zodpovednosťza vady
a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na
predmete kúpy na kupujúceho. Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým
nie sú dotknuté.
b) Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy, o ktorých kupujúci v čase prevzatia predmetu kúpy vedel alebo
s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bol predmet kúpy odovzdaný a prevzatý, musel vedieť, okrem prípadu, ak
sa vady týkajú takých vlastností predmetu kúpy, ktoré mal mať predmet kúpy podľa tejto zmluvy.
c) Kupujúci je povinný pri prevzatí predmetu kúpy od predávajúceho, v prítomnosti predávajúceho, dôkladne prezrieť
predmet kúpy, v opačnom prípade je oprávnený uplatniť nároky z vád zistiteľných pri obhliadke len v prípade, ak
preukáže, že predmet kúpy mal tieto vady v čase jeho prevzatia kupujúcim. Kupujúci je povinný vady, ktoré má
predmet kúpy pri jeho odovzdaní a prevzatí, uviesť v Protokole.

6 Záruka za akosť
a) Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že predmet kúpy alebo jeho časť bude po dobu uvedenú
v bodoch 6b), 6c) spôsobilý na užívanie na obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti.
b) Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet kúpy alebo jeho časť v trvaní: Vozidlá BMW
• 2 roky (24 mesiacov) bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov na predmet kúpy ako celok s výnimkou dielov
podliehajúcich opotrebeniu
• 12 rokov (144 mesiacov) na prehrdzavenie karosérie vozidla, s výnimkou miest, ktoré boli počas užívania vozidla
kupujúcim mechanicky alebo inak poškodené.
c) V prípade, ak je na niektorej časti predmetu kúpy alebo jeho príslušenstve vyznačená kratšia doba trvania záruky za
akosť, platí pre túto časť predmetu kúpy takto vyznačená záručná doba.

d) Záručné lehoty podľa bodov 6b), 6c) začínajú plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím predmetu kúpy
kupujúcim, inak odo dňa, keď mal kupujúci povinnosť prevziať predmet kúpy, ale z dôvodov, ktoré neboli na strane
predávajúceho, tak neurobil.
e) Predávajúci poskytuje záruku za akosť predmetu kúpy podľa predchádzajúceho bodu len v prípade, ak predmet
kúpy bude používaný v súlade s týmito podmienkami:
• predmet kúpy bude používaný spôsobom obvyklým pre jeho užívanie a s náležitou odbornou starostlivosťou,
• bude realizovaná pravidelná prehliadka predmetu kúpy predávajúcim alebo ním poverenou osobou (zoznam
autorizovaných servisov) predpísaná výrobcom alebo podľa servisného indikátora alebo po najazdení príslušného
počtu kilometrov uvedeného v servisnej knižke,
•
•
•
•
•
•

bežný servis predmetu kúpy bude odborne zabezpečovaný predávajúcim alebo autorizovaným servisom
kupujúci nebude používať predmet kúpy v rozpore s podmienkami stanovenými týmito obchodnými podmienkami,
predmet kúpy bude používaný v súlade s návodom na obsluhu a použitie a v súlade s účelom, na ktorý obvykle
slúži,
predmet kúpy nebude poškodený v dôsledku havárie alebo v dôsledku úmyselného poškodenia zo strany
kupujúceho alebo tretej osoby,
predmet kúpy nebude vystavený prostrediu, pre ktoré nebol navrhnutý (priestory pod vodnou hladinou, nevhodné
horské cesty, arktické a antarktické oblasti, púšte a pod.),
predmet kúpy nebude menený, zhodnocovaný alebo upravovaný akýmkoľvek nepomenovaným spôsobom bez
odbornej súčinnosti s predávajúcim alebo ním poverenou osobou.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tomto bode zaniká záruka za akosť predmetu kúpy aj
pred uplynutím záručnej lehoty.

f) Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevznikne, ak tieto vady boli
spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil
svoj záväzok.
g) V prípade, ak sa v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho alebo v záručnej dobe vyskytnú na
predmete kúpy odstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu predmetu kúpy ako celku, berie kupujúci na vedomie,
že pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti predávajúceho za vady mu nevzniká nárok na výmenu predmetu kúpy
za nový predmet kúpy. V prípadoch uvedených v tomto ustanovení nejde o porušenie Kúpnej zmluvy predávajúcim
podstatným spôsobom.
h) Kupujúci je povinný zistené vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, bezodkladne písomne oznámiť
predávajúcemu, inak predávajúci nezodpovedá za zhoršenie alebo nové vady predmetu kúpy, ktoré vznikli
v dôsledku zistených vád v dobe od ich zistenia až po ich oznámenie predávajúcemu. V prípade zistenia vady
v záručnej dobe, je kupujúci povinný predmet kúpy bez zbytočného odkladu dopraviť do autorizovaného servisu
BMW.
i)
j)

Kupujúci je povinný znášať nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručného a pozáručného servisu
predmetu kúpy.
Záručný a pozáručný servis predmetu kúpy zabezpečujú výhradne autorizované servisy, ktorých zoznam tvorí
neoddeliteľné príslušenstvo predmetu kúpy.

7 Odstúpenie od zmluvy
a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci ani v dodatočnej primeranej lehote
poskytnutej predávajúcim nesplní povinnosť zaplatiť preddavok na kúpnu cenu (bod 2c)).
b) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením
dohodnutej kúpnej ceny alebo jej časti (bod 2d)).
c) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci nesplní povinnosť prevziať predmet
kúpy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej predávajúcim (bod 3h)).
d) Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od počiatku zrušuje. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho
doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byt písomné. Pre platnosť a účinnosť odstúpenia od zmluvy
postačuje doručenie kupujúcemu prostredníctvom mailu na mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Kúpnej Zmluve
. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorá mu vznikla odstúpením od zmluvy v dôsledku porušenia
Kúpnej zmluvy kupujúcim.
e) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu v plnej výške, ale dodanie
predmetu kúpy nie je objektívne možné z dôvodu realizácie opatrení orgánov verejnej správy alebo iných štátnych
orgánov, alebo z iných dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho (nemožnosť plnenia).

f) Ak kupujúci nesplní povinnosť zaplatiť preddavok na kúpnu cenu, povinnosť zaplatiť dohodnutú
kúpnu cenu, ak nesplní záväzok riadne a včas prevziať predmet kúpy, a v dôsledku porušenia týchto
povinností zo strany kupujúceho a z jeho viny dôjde k zániku Kúpnej zmluvy odstúpením od zmluvy, je
kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny, ktorá je
dohodnutá zmluvnými stranami v Kúpnej zmluve. Predávajúci je oprávnený použiť na uspokojenie
svojho nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu priamo kupujúcim zaplatený preddavok na kúpnu
cenu dohodnutý v Kúpnej zmluve. V prípade, že zaplatený preddavok kúpnej ceny nebude
predstavovať 20% z dojednanej kúpnej ceny, rozdiel bude kupujúcemu fakturovaný a kupujúci je
povinný túto pohľadávku uhradiť v lehote uvedenej vo faktúre spravidla 7dní od dátumu vystavenia
Faktúry - daňového dokladu. Zmluvná pokuta podľa tohto bodu slúži predávajúcemu na úhradu
nákladov a škody spojenej s dojednaním náhradného obchodu.

8 Záverečné ustanovenia
a) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Kúpnej zmluve obchodných podmienkach sa riadia zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a predpisov. Kúpna zmluva bola uzatvorená podlá
slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy, sa spravujú slovenským právom.
b) Miestom, kde sa budú konať všetky rokovania spojené s touto zmluvou, je sídlo predávajúceho. Miestne
príslušným súdom na riešenie sporov z Kúpnej zmluvy je Okresný súd Žilina I (prorogatio fori).
c) Kúpna zmluva môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán výlučne písomne, formou
očíslovaného dodatku.
d) Ak bude Kúpna zmluva a tieto obchodné podmienky preložené do iného jazyka, je v prípade pochybností vo
výklade jednotlivých ustanovení rozhodujúca slovenská verzia.
e) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je presná špecifikácia predmetu kúpy s popisom jeho vlastností výslovne
vymienených kupujúcim.
f) Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
g) Všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej
súvislosti.
h) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne
zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
i) Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

Dátum podpisu:

Autorizovaný predaj a servis vozirti^i

BMW

166, 023 31 Rudina
Bytčická ul. 82. 010 01 Žilina

Rudina
Prevádzka:
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Predávajúci

Kupujúci

MD-Bavaria Žilina, s.r.o.

Najvyšší súd SR
Župné námmestie 13
81103
Bratislava 1

Ponuka
18612
23.11.2015
Janka Piková
0905 330 331

Pi9tnCSC44

pikova@md-bavana.sk
07.12.201 5

5E71
7S2

B M W 5 2 0 d xDrive Limousine
L u x u r y Line

Technické
Objem

údaje

(cena vrátane

iveifTirr

Výkon

u>; KVV :•«) CP)id

'!••••<

EUR
EUR

DPHJ

Spotreba - M e s t u

Scotrebo Mimo mosto

Spotreba - Stred
Emisie C0

í.,4 inOUkm
4,3l/100km
4,7 IMíKlkm
124n/ktn

2

F a r b a a vnútorné prevedenie (cena vrátane D P H >
Glaciersilver
A83
Koža Dakota Čierna exkluzívne šitie
LCLZ

49.250,00
4.074,00

EUR
EUR

1.008,00
0,00

Základná 1 výbava (cena vrátane D P H )
Funkcia auto Štart/Stop
ICC
Regenerácia brzdnej energie
1CD
Automatická prevodovka
205
Pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom
258
2PA
Poistné skrutky kolies
Kontrola tlaku v pneumatikách
2VB

SpOtccnosl
vdna

423

Velúrové

428
465
4U2
502
534
575
6AC
ÜAE

Výstražný trojuholník
Delené sklápanie zadných cperadie!
Prepínač ECO PRO
Ostrekovače svetlometov
Automatická klimatizácia
Dodatočne 12-V-zástrčky
B M W Emergency Cal: (núdzové volanie)
B M W Teieservices

koberčeky

na. i ' ľ

Adresa

ÍMÜ-y. ¿t'»a
Ttition

Fo*
e-mdii
S-1*.* 4S«

WW A
VA.L'CV•.*•.'

Doplnková V ý b a v a (cena vrátane D P H )
EUR
Elektronická regulácia tlmičov (EDCj
223
EUR
Alarm s diaľkovým ovládaním
302
EUR
Automatické
ovládanie
zadnej
kapoty
316
EUR
Zadná kamera
3AG
EUR
Automatické stmavovanie v/vn. spätných zrkadiel
430
EUR
Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla
431
Ceny v S < sú intorroativno, fra&ifJwA
k o n v w n ý m kw/om 30. 1 ¡0
?• SK K/t
Ki

i.t>-

Strana i i tí

1.324.00
489,00
570,00
458,00
601,00
0,00

Ponuka
18612
23.11.2015
07.12.2015
456
488
494
4UR
508
5AT
7NH
255
2W1
4CE
5A1
877
8A5
8AK
ZD4
609
6AK
6NS

Komfortné predné sedadía el.nastaviteľné s pamäťou
Nastavenie bedernej časti pr. sedadiel elektricky
Vyhrievanie predných sedadiel
Podsvietenio interiéru Ambiente
Parkovacie senzory (PDC)
Driving Assistant Plus
Service Inclusive - 5 rokov/1 OO.OOOkm
Športový kožený volant
18" AI disky Vielspeiche 454
Dreveno interiérové lišty Fmelmc antracit
LED-hmlovky
Rozpojenie uzamykania a alarmu
Slovenská jazyková verzia
Slovenský návod
B M W ConnectedDrive Advancec
Navigačný systém Professional
B M W ConnectedDrive Services
Mobilná kompatibilita s rozšírenými funkciami pre
smartphone telefóny
Multifunkčný prístrojový panel so špecifickým
vyobrazením jazdných režimov

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.302,00
0,00
387,00
214,00
794,00
2.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.096,00
0,00
0,00
0,00

EUR

244,00

S p o l u farba, vnútorné prevedenie a výbavy

EUR

17.588,00

Katalógová Cena (cena vrátane DPH)

EUR

66.838,00

EUR

0,00

EUR

0,00

EUR

0,00

EUR

0,00

S p o l u Rôzne

EUR

0,00

C e n a konfigurovaného vozidla
Zľava

EUR
EUR

6WB

Príslušenstvo (cena vrátane DPH)

B M W kľúčenka 5
S p o l u príslušenstvo
R Ô Z n e (cona vráluno D P H )

Zvýhodnená sadzba na havarijné a povinne poistenie
vozidla
Zvýhodnene financovanie cez BMW FS.

C e n a c e l k o m vrátane D P H

E U R

SKK
D

P

H

66.838,00
- 9.338,00

5

ľ: 500

00

1.732.244,6601

EUR

9.583,34

'SKK

288.707,140)

Ceny v SKK su informatívne, prepučitarK; konveunýfr kurzum 30,1260 SKK/6

Ponuka
18612
23.1 1.2015
07.12.2015

C e n a celkom bez DPH

CCOOJ

Vxwia<\\x>c

^ O V A C M . C

EUR

47.916,66

(SKK

1.443.537,520)

ôb£^

dovrti

r
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