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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 iX.

Model

Převodovka Motor

Maximální Kombinovaná
Kombinovaná
výkon1)
spotřeba
spotřeba
elektrické energie paliva

Emise
CO2

Prodejní cena

(kW/k)

(kWh /100 km)

(l/100 km)

(g/km)

Kč bez DPH

Kč s DPH (21%)

iX xDrive40 Samočinná
2 x el. motor
(BEV)
jednostupňová

240 / 326

19,4 - 21,2

0,0

0

1 708 264

2 067 000

iX xDrive50 Samočinná
2 x el. motor
(BEV)
jednostupňová

385 / 523

19,8 - 21,4

0,0

0

2 217 521

2 683 200

iX M60
(BEV)

455 / 619*

21,8 - 24,5

0,0

0

2 784 793

3 369 600

Samočinná
2 x el. motor
jednostupňová

* Elektrický pohon s výkonem 397 kW (540 k), krátkodobé navýšení výkonu až na 455 kW (619 k) po dobu max. 10 s
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.

|3

iX M60

iX xDrive50

iX xDrive40

SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Service Inclusive
Certifikát vysokonapěťové baterie

  

Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

  

Varovný trojúhelník a lékárnička

  

Akustická ochrana chodců

  

Aktivní ochrana

  

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

  

Airbagy pro řidiče a spolujezdce

  

Antiblokovací brzdový systém (ABS)

  

Asistent pozornosti

  

Nárazový senzor

  

Dynamická kontrola stability (DSC)

  

Přední a zadní hlavové airbagy

  

Pasivní ochrana chodců

  

Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce

  

Tříbodové bezpečnostní pásy

  

Dvoutónové akustické výstražné zařízení

  

Barva a design exteriéru
Nemetalický lak

  

Označení modelu

  

Specifické aerodynamické prvky exteriéru pro Sportovní paket



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
21" aerodynamická kola z lehké slitiny 1012 Bicolour 3D leštěná
9 J × 21 / pneumatiky 255/50 R21
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20" aerodynamická kola z lehké slitiny 1002
8,5 J × 20 / pneumatiky 235/60 R20

 

Bezpečnostní šrouby kol

  

Sada na opravu pneumatik

  

iX M60

iX xDrive50

iX xDrive40

Čalounění a design interiéru
Design interiéru Atelier

 

Design interiéru Suite (kožené čalounění)



Černé čalounění stropu
Bezrámečkové interiérové zpětné zrcátko


  

Technologie
Integrální aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy

 

Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách

 

M sportovní brzdy s modrými třmeny



Dvojité lichoběžníkové zavěšení přední nápravy

  

Přední a zadní brzdové kotouče s vnitřním odvětráváním

  

Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

  

Servotronic

  

xDrive, elektrický pohon všech čtyř kol s plně variabilním přenosem točivého momentu

  

BMW IconicSounds Electric (charakteristický zvuk v závislosti na zvoleném jízdním režimu)

  

Nabíjení střídavým proudem (nabíjecí výkon max. 11 kW)

  

Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon max. 150 kW)



Nabíjení stejnosměrným proudem (nabíjecí výkon max. 200 kW)

 

Tepelný management baterie pro optimalizaci nabíjení stejnosměrným proudem

  

Nabíjecí kabel (Mode 2)

  

Nabíjecí kabel (třífázový, Mode 3)

  

Driving Experience tlačítko

  

Pohon čistě na elektrickou energii

  

Vysokonapěťová baterie

  

Hill Descent Control ‑ asistent pro jízdu z kopce

  

Rekuperace kinetické energie

  

Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
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SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Technologie
Driving Assistant
Bezpečnostní výbava Driving Assistant se skládá z mnoha systémů, které vám pomáhají v nebezpečných jízdních situacích.
Varování před opuštěním jízdního pruhu vás vibracemi do volantu v rychlostech od přibližně 70 km/h varuje při nechtěném
opuštění jízdního pruhu a následně za pomoci aktivního zásahu do řízení navede vůz zpět do jízdního pruhu. Aktivní návrat
je taktéž součástí varování při změně jízdního pruhu, který při změnách jízdních pruhů zabraňuje nehodám. Systém varuje
řidiče i při odbočování v nízkých rychlostech do přibližně 20 km/h. Funkce varování před vozy přijíždějícími vzadu ze stran
usnadňuje vycouvávání z parkovacích míst a v případě nouze vůz automaticky zastaví. Zatímco funkce varování před čelním
nárazem s brzdnou funkcí monitoruje vozidla, funkce sledující pohyb lidí reaguje na chodce a cyklisty. Současně zvýší
tlak v brzdové soustavě, aby se zkrátila reakční doba. V případě bezprostředního rizika nárazu systém samočinně zabrzdí.
V nebezpečných situacích funkce varování před nárazem zezadu rozbliká výstražná světla dvojnásobnou rychlostí. Funkce
varování při vystupování varuje posádku vozidla při vystupování z vozidla ve chvílích, kdy se zezadu blíží další účastníci
provozu, čímž pomáhá zabránit kolizi. Manuální omezovač rychlosti se používá k individuálnímu nastavení maximální rychlosti
jízdy. Po potvrzení řidičem nastaví funkce Speed Limit Assist maximální rychlost podle aktuálního rychlostního limitu, který
je určen na základě ukazatele rychlostních limitů s indikátorem zákazu předjíždění a funkce předběžného varování.

 

Driving Assistant Professional
Driving Assistant Professional přináší vyšší míru komfortu a bezpečnosti v monotónních nebo krizových jízdních situacích.
Kromě funkcí obsažených ve výbavě Driving Assistant obsahuje také mnoho dalších funkcí, které cestování dodají více
bezpečí a současně i zábavy.
Systém Distance Control (ACC s funkcí Stop&Go), jehož součástí je varování před čelním nárazem s brzdnou funkcí,
do rychlosti 200 km/h udržuje nastavenou rychlost a také předvolenou vzdálenost od vozidla vpředu. Po aktivaci funkce
Speed Limit Assist automaticky nastaví aktuální rychlost jízdy, určenou ukazatelem rychlostních limitů s indikátorem zákazu
předjíždění a funkcí předběžného upozornění. Asistent řízení a jízdy v pruhu včetně pomoci při jízdě v úzkých pruzích
je k dispozici do rychlosti 200 km/h. Aktivními zásahy do řízení pomáhá vozidlo spolehlivě udržovat uprostřed jízdního pruhu.
Asistent udržování v jízdním pruhu s aktivní boční ochranou pomáhá předcházet kolizím. Systém upozornění na nebezpečí
čelního nárazu s brzdnou funkcí řidiče varuje s postupně vzrůstající intenzitou, v posledním stupni zahájí brzdění. V případě
krizové zdravotní situace je asistent nouzového zastavení schopen po krátkou dobu vozidlo řídit a zastavit jej. Funkce
Assisted View zobrazuje aktuální funkce jednotlivých asistenčních systémů výbavy Driving Assistant Professional v 3D
grafice v reálném čase přímo na přístrojovém panelu.
Parkovací asistent
Parkovací asistent obsahuje několik systémů, díky nimž je parkování a manévrování v úzkých prostorách jednoduché
a bezpečné. Couvací kamera poskytuje jasný výhled za vůz. Pomocník pro příčné parkování používá ke sledování oblastí
kolem boků vozidla dodatečné senzory a překážky zobrazuje na kontrolním displeji. Nouzová brzdná funkce Active Park
Distance Control pomáhá zabránit kolizi při couvání během parkování. Například pokud během parkování zaměníte
akcelerátor s brzdou, aktivuje se funkce monitorující jízdu. Ta může snížit rychlost při jízdě dopředu nebo zabrzdit při
couvání. Parkovací asistent zaparkuje vůz zcela automaticky na parkovacích místech, která jsou umístěna podélně nebo
příčně k vozovce. Současně dokáže z podélných parkovacích míst automaticky vyparkovat. Systém měří potenciální
parkovací místa při průjezdu kolem v rychlostech pod 35 km/h a v maximální vzdálenosti 1,5 metru od řady zaparkovaných
vozidel. Jakmile je nalezeno vhodné parkovací místo, stačí jen zapnout směrovku a parkovací asistent následně převezme
řízení a postará se i o volbu směru jízdy a ovládání pedálu akcelerátoru. Na vás zůstává jen sledování procesu parkování.
Vyjetí z podélně umístěného parkovacího místa probíhá stejně, jen v opačném pořadí. Při jízdě pomalou rychlostí couvací
asistent zaznamenává posledních až 50 metrů trasy a pokud si to řidič přeje, dokáže vycouvat stejnou cestou. Zbývající
vzdálenost automatického řízení je vyznačena v obraze couvací kamery.
Parkovací asistent Professional
Parking Assistant Professional umožňuje mimořádně pohodlné parkování v režimu automatizované jízdy. Pomocí GPS
a údajů o trajektorii definované pohyby volantu dokáže systém uložit různé manévry, z nichž každý může mít délku trasy
až 200 metrů. Po opětovném příjezdu do příslušného výchozího bodu pak může Parking Assistant Professional převzít
kompletní řízení včetně zrychlování, brzdění, řízení a volby směru jízdy vpřed a vzad. Řidič se může během automatického
manévru soustředit na sledování okolí.
Omezovač rychlosti
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iX M60

iX xDrive50

iX xDrive40

Světla a osvětlení
Ambientní osvětlení interiéru

  

Paket zrcátek
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Včetně vyhřívání, elektricky ovládaného sklápění
a parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání.

  

Asistent dálkových světlometů

  

BMW laserové světlomety



Třetí zadní brzdový LED světlomet

  

Světlomety pro denní svícení

  

Dynamické brzdové světlomety

  

Vnější zrcátka

  

Funkce zpožděného zhasnutí světlometů Follow‑me‑home

  

Osvětlení interiéru

  

LED světlomety

  

LED zadní světlomety

  

Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů a světlometů při snížené viditelnosti

  

Stěrač zadního okna

  

Vyhřívané trysky ostřikovačů

  

Uvítací osvětlení

  

Vnitřní vybavení
Aktivní ventilace předních sedadel
Vyhřívání předních sedadel


 

Multifunkční sedadla řidiče a spolujezdce
Multifunkční sedadlo řidiče a spolujezdce poskytuje výjimečný komfort a bezpečnost. Umožňuje elektricky nastavit šířku
opěradla a bederní opěrku. Kromě toho paměťová funkce umožňuje uložit do paměti nejen nejen polohu sedadla, ale
také vnějších zpětných zrcátek a volantu. Pro zvýšení pohodlí řidiče a spolujezdce je opěradlo vybaveno masážní funkcí.
K dispozici jsou čtyři různé programy, vždy s trojicí úrovní intenzity, které podle osobních požadavků zklidní nebo naopak
zaktivují zádové svalstvo.



Paket Heat Comfort, vpředu a vzadu
Paket Heat Comfort využívá k vysoce efektivnímu a příjemnému vytápění interiéru elektrickou energií vyhřívané plochy
v interiéru vozu. Jeho součástí je vyhřívání sedadla řidiče, spolujezdce vpředu a krajních zadních sedadel, stejně jako
vyhřívání volantu, středové konzoly a bočních loketních opěrek ve dveřích. Spodní část palubní desky, víko přihrádky
u spolujezdce a taktéž dveřní výplně vyhřívají vnitřní prostor účinněji než obvykle vyhřívané plochy.



5 sedadel

  

Zadní středová loketní opěrka (sklopná, včetně dvou držáků nápojů)

  

Opěrky hlavy pro všechna sedadla

  

Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na vnějších zadních sedadlech

  

Zadní sedadla sklopná a dělená v poměru 40:20:40

  

Kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel

  

Standardní sedadla řidiče a spolujezdce (elektrické nastavení výšky sedadla, sklonu sedadla, podélné polohy sedadla
a sklonu opěradla)

  

Volanty
Standardní volant

  

Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu
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SÉRIOVÁ VÝBAVA.

Klimatizace
4zónová automatická klimatizace
Automatická klimatizace


 

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm
Komfortní přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče
S komfortním přístupovým systémem obsahujícím BMW Digitální klíč Plus získáte bezdotykový přístup do vašeho
BMW za pomoci klíče od vozidla a kompatibilního telefonu iPhone. Díky tomu se vozidlo automaticky odemkne, jakmile
se přiblížíte, a znovu zamkne v okamžiku, kdy se od něj vzdálíte. Aby bylo zajištěno nejvyšší možné zabezpečení, je BMW
Digitální klíč Plus po nastavení zašifrovaný v zabezpečené oblasti vašeho iPhonu a rozpoznán pomocí ultra širokopásmového
připojení v okamžiku, kdy se přiblížíte k vozidlu. Digitální klíč navíc můžete poslat až pěti přátelům s kompatibilními telefony
iPhone nebo kompatibilními hodinkami Apple Watch. Taktéž můžete odeslat Digitální klíč s omezenými pravomocemi,
kromě omezení maximální rychlosti a výkonu lze také snížit hlasitost audiosystému a nastavit další vlastnosti, což je ideální
pro řidiče začátečníky. Pokud se k vozidlu přiblížíte s BMW Digitálním klíčem Plus nebo klasickým klíčem, přivítá vás
speciálním osvětlením. A navíc dojde k uložení BMW ID souvisejícího s klíčem jako důkazu, že poskytovaná funkce byla
aktivovaná. To znamená, že bude okamžitě k dispozici váš osobní profil včetně vašeho nastavení sedadla či oblíbených cílů.
Bezdotykové otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru lze provádět také funkcí automatického ovládání víka kufru
a fyzicky klíčem od vozu, vše záleží na zvolené výbavě. Otevírání zavazadlového prostoru lze zahájit také krátkým pohybem
nohy pod středem zadního nárazníku.

  


Síťka oddělující zavazadlový prostor

  

Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru

  

BMW ID (Osobní nastavení a perzonalizované funkce)

  

Tlačítko pro centrální zamykání vozu

  

Zásuvka pro dobíjení

  

Centrální zamykání

  

Držák nápoje

  

Elektricky ovládaná okna

  

Odkládací schránka před spolujezdcem

  

Startování motoru bez použití klíče

  

Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru

  

Odkládací prostor pod podlahou zavazadlového prostoru

  

Multifunkční háčky

  

12V zásuvka

  

Tlačítko Start / Stop pro automatické startování a vypínání motoru

  

Odkládací prostory

  

Sluneční clony

  

Rádia a navigace
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DAB tuner (digitální příjem rádia)

  

Ovladač iDrive

  

Integrovaný návod k obsluze vozu

  

iX M60

iX xDrive50

iX xDrive40

Zábava a komunikace
Teleservices
Manuální / 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. Platnost 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. Platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení.

  

Paket Connected Professional

  

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ Remote Services (neomezená platnost)
‑ Concierge Services (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
‑ Real Time Traffic Information (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
‑ Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android Auto (neomezená platnost)
Přihrádka pro bezdrátové nabíjení

  

BMW Live Cockpit Plus
Součástí BMW Live Cockpit Plus je bezrámový prohnutý průběžný displej, kombinující digitální přístrojový panel
o úhlopříčce 12,3" a 14,9" dotykový displej. Včetně navigačního systému. Na velkém dotykovém displeji je obraz
skutečného okolí doplněn o naváděcí pokyny, informace o parkování a zobrazení zajímavých míst, což společně usnadňuje
navigaci. Koncept ovládání BMW Operačního systému 8 umožňuje ještě snadnější obsluhu funkcí vozidla za pomoci
například hlasu, dotykového displeje nebo ovladače iDrive.. Prezentaci a rozsah informací na displejích lze individuálně
konfigurovat a ukládat tak, aby byly po výměně řidiče opět okamžitě k dispozici. Včetně bezplatné aktualizace mapových
podkladů po dobu 3 let.

 

BMW Live Cockpit Professional
Součástí BMW Live Cockpit Professional je bezrámový prohnutý průběžný displej, kombinující digitální přístrojový panel
o úhlopříčce 12,3" a 14,9" dotykový displej. Včetně navigačního systému a BMW Head‑Up Displej. BMW Head‑Up Displej
promítá všechny důležité informace přímo do vašeho zorného pole. S inovací v podobě rozšířené reality bude navigování
působivým zážitkem. Na velkém dotykovém displeji je obraz skutečného okolí doplněn o naváděcí pokyny, informace
o parkování a zobrazení zajímavých míst, což společně usnadňuje navigaci. Koncept ovládání BMW Operačního systému
8 umožňuje ještě snadnější obsluhu funkcí vozidla za pomoci například hlasu, dotykového displeje nebo ovladače iDrive.
Prezentaci a rozsah informací na displejích lze individuálně konfigurovat a ukládat tak, aby byly po výměně řidiče opět
okamžitě k dispozici. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.



BMW Natural Interaction
BMW Natural Interaction interpretuje vaši řeč, gesta i pohledy a odvozuje od nich pokyny. Pomocí různých gest můžete
namísto vyhledávání a výběru v menu ovládat třeba audiosystém, navigaci nebo telefon. Obsluha je jednodušší a méně
rušivá. Snáze se používá také dotykový displej, protože systém rychle rozpozná, jaké máte přání.



Indikátor servisního intervalu

  

USB‑C konektory (2 vpředu, 2 vzadu)

  

HiFi systém ‑ 12 reproduktorů (205 W)

 

Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System ‑ 30 reproduktorů (1 615 W)
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Bezpečnost
Ukazatel tlaku v pneumatikách

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

iX M60

Kód

iX xDrive50

Výbava

iX xDrive40

VOLITELNÁ VÝBAVA.

2VB

0

0

  

428

0

0

  

4U9

0

0

  

Aktivní ochrana

5AL

0

0

  

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

6AF

0

0

uni

0

0

Varovný trojúhelník a lékárnička

Akustická ochrana chodců (pro případ jízdy na elektrický pohon
do rychlosti 20 km/h)

Bezpečnostní paket inicializující ochranná opatření pro posádku v případě bezprostředního rizika nehody: zpomalení vozu,
přitažení bezpečnostních pásů, odemčení dveří, zavření oken a aktivace vnitřního osvětlení.
  

Lak
Nemetalický lak

300 ‑ "Alpine White" (bílá)

  
  

Metalický lak

met

24 625

29 796

  

475 ‑ "Black Sapphire" (černá)

  

A90 ‑ "Sophisto Grey" (šedá s briliantovým efektem)

  

A96 ‑ "Mineral White" (bílá)

  

pouze s 330

 

C1M ‑ "Phytonic Blue" (modrá)

  

C35 ‑ "Blue Ridge Mountain" (modrá)

  

BMW Individual metalický lak

ind

52 623

63 674

  

C3N ‑ "BMW Individual Storm Bay" (šedá)

  

pouze s 330

 

C4A ‑ "BMW Individual Oxide Grey" (šedá)

  

C57 ‑ "BMW Individual Aventurine Red" (červená)

  

pouze s 330

  

Design exteriéru
Bez označení modelu na zádi

Bez označení M na bocích vpředu

Shadow Line ‑ exteriérové prvky v černém vysoce lesklém provedení

320

0

0

  

3DZ

0

0



339

6 726

8 138

nelze s 330 / 3L7 / 9T8

BMW Individual Exterieur Line Titanium Bronze ‑ exteriérové prvky
v provedení Titanium Bronze
Specifické aerodynamické prvky exteriéru pro Sportovní paket
pouze s 330

10 |

 sériová výbava

 
 

3L7

13 666

16 536

  

9T8

0

0

  
 

 volitelná výbava

Pakety
Sportovní paket

330

67 192

81 302

iX M60

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

iX xDrive50

Kód

iX xDrive40

Výbava

 

Lak:
‑ 300 "Alpine White" (bílá) (alternativně: 475 / A90 / A96 / C1M / C35 / C3N / C4A / C57)
Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 1LF 21" aerodynamická kola z lehké slitiny 1012 Bicolour 3D leštěná (alternativně: 1LB / 1LD / 1LH / 1LL / 1EV)
‑ 9T8 Specifické aerodynamické prvky exteriéru pro Sportovní paket
Dále obsahuje:
‑ Tmavé provedení světlometů
‑ 17" brzdové třmeny, modré provedení
‑ Vzduchové clony vpředu
‑ Chromované ledvinky (volitelně v provedení Titanium Bronze)
‑ Sportovní design krytů předního a zadního nárazníku
Paket Business Class

ZBC

72 220

87 386

0

0

97 532

118 014

90 076

108 992

107 932

130 598




Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 322 Komfortní přístupový systém
‑ 4HC Paket Heat Comfort, vpředu a vzadu
‑ 5DN Parkovací asistent Plus (alternativně: 5DW)
‑ 4NB 4zónová automatická klimatizace
Paket First Class

ZFC

 


Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 407 Panoramatické skleněné el. ovládané střešní okno Sky Lounge
‑ 420 Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku)
‑ 4AA Černé čalounění stropu
‑ 42A Interiérové aplikace Clear&Bold
Paket Innovation

ZPI

 

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ 5AU Driving Assistant Professional
‑ 5AZ BMW laserové světlomety
‑ 6U3 BMW Live Cockpit Professional
‑ 6U7 BMW Natural Interaction
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Kola
22" aerodynamická kola z lehké slitiny 1021 Multicolour 3D leštěná

1LB

v kombinaci s 330

Prodejní cena Prodejní cena
Kč bez DPH
Kč s DPH
(21%)
70 544

85 358

25 764

31 174

25 764

31 174

iX M60

Kód

iX xDrive50

Výbava

iX xDrive40

VOLITELNÁ VÝBAVA.

 

 

9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22

22" aerodynamická kola z lehké slitiny 1021 Multicolour 3D leštěná
se sportovními kombinovanými pneumatikami

1LC

47 036

56 914



22" aerodynamická kola z lehké slitiny 1020 Bicolour 3D leštěná

1LD

25 764

31 174

  

22" aerodynamická kola z lehké slitiny 1020 Bicolour 3D leštěná
se sportovními pneumatikami

1LE

47 036

56 914



21" aerodynamická kola z lehké slitiny 1012 Bicolour 3D leštěná

1LF

0

0

  

9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
pouze s 330

 

9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
9 J × 21 / pneumatiky 255/50 R21
pouze s 330

21" aerodynamická kola z lehké slitiny 1011 Bicolour

 

1LH

v kombinaci s 330

44 780

54 184

0

0

0

0

 

39 193

47 424

 

0

0

0

0

 

 


9 J × 21 / pneumatiky 255/50 R21

21" aerodynamická kola z lehké slitiny 1010 Bicolour 3D leštěná

1LL

v kombinaci s 330



9 J × 21 / pneumatiky 255/50 R21

20" aerodynamická kola z lehké slitiny 1002

1LN

0

0

 

22" M aerodynamická kola z lehké slitiny 1023 Bicolour Titanium Bronze
3D leštěná

1EV

78 387

94 848

 

33 585

40 638

33 585

40 638

54 858

66 378



8,5 J × 20 / pneumatiky 235/60 R20

v kombinaci s 330


 

9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22

22" M aerodynamická kola z lehké slitiny 1023 Bicolour Titanium Bronze
3D leštěná s sportovními pneumatikami

1EW

Bezpečnostní šrouby kol

2PA

0

0

  

2VC

0

0

  

9,5 J × 22 / pneumatiky 275/40 R22
Sada na opravu pneumatik
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 volitelná výbava

Čalounění
Design interiéru Atelier (čalounění umělá kůže)

SA

0

0

iX M60

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

iX xDrive50

Kód

iX xDrive40

Výbava

  

SACX ‑ "Oyster"

  

SAMY ‑ "Mocha"

  

SASW ‑ "Black / Black"

  

Design interiéru Suite (kožené čalounění)

SC

78 387

94 848

SCHA ‑ "Amido"

  

SCIC ‑ "Castanea"

Design interiéru Loft (čalounění látka / mikrovlákno)

  
  

SB

11 195

13 546

0

0

 


SBJG ‑ "Stone Grey"

  

nelze s 453

  

Design interiéru
Interiérové aplikace Clear&Bold

42A

v kombinaci s ZFC

25 764

31 174

  

0

0

  

Ozdobné prvky interiéru Clear&Bold zušlechťují interiér spínači z pravého křišťálového skla a dekorativními prvky ze dřeva
s otevřenými póry na středové konzole. Přepínače na středové konzole působí díky fazetování skutečně uměleckým dojmem
a dokonale dokreslují dojem čistého a vzdušného prostoru interiéru. Tenké rámečky s efektním lakem v provedení Gold
Bronze krásně zdůrazňují ovládací prvky.
S nimi ladí i tlačítka ovládání oken ve dveřích s povrchem připomínajícím sklo.
Na ovládacím panelu na středové konzole je použito dřevo s otevřenými póry.
Díky hřejivému hmatovému dojmu z FCS certifikovaného dřeva je radost tyto vysoce kvalitní přepínače ovládat. Noční
osvětlení podsvícených spínačů dává účinně vyniknout broušenému sklu.
Černé čalounění stropu

4AA

8 960

10 842

0

0

4FG

6 726

8 138

  

Integrální aktivní řízení včetně natáčení kol zadní nápravy

2VH

21 273

25 740

  

Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách

2VR

M sportovní brzdy s modrými třmeny

3M1

v kombinaci s 407 / ZFC

Bezpečnostní pásy v barvě BMW i Blue pro všechna sedadla

  
 

Podvozek
Integrální aktivní řízení kombinuje v závislosti na úhlu natočení volantu proměnný převod řízení s aktivním řízením zadních
kol. V nižších rychlostech se zadní kola natáčejí opačně než přední. Tím se usnadňuje manévrování a zlepšuje agilita.
Od rychlosti přibližně 60 až 80 km/h se zadní kola natáčejí stejným směrem jako přední. Tím se zlepšuje stabilita a zvyšuje
komfort.
47 036

56 914

  

Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách zajišťuje extrémní jízdní komfort a mimořádnou dynamiku, které
kombinuje s podmanivou agilitou a stabilitou. Automaticky udržuje stálou světlou výšku bez ohledu na zatížení. Spolu
s elektronicky řízenými tlumiči vždy najde ten správný kompromis mezi komfortem a dynamikou, který zohledňuje aktuální
jízdní situaci. S režimem My Modes můžete ovlivnit nastavení podvozku podle vašich preferencí. V režimu SPORT
se podvozek oproti výchozí pozici sníží o 10 mm, což snižuje těžiště a dochází tím ke zlepšení jízdní dynamiky. V zatáčkách
dochází k menšímu naklánění karoserie a odpružení je o něco tužší. V režimech PERSONAL a EFFICIENT se podvozek
sníží při rychlostech nad 140 km/h a tím pádem šetří energii a zvyšuje dojezd. U překážek, jako jsou nájezdy, lze světlou
výšku stisknutím tlačítka v rychlostech menších než 35 km/h naopak o 20 mm zvýšit. Změny světlé výšky jsou zobrazeny
na přístrojovém panelu a blikající LED kontrolkou na tlačítku adaptivního podvozku.
0

0



| 13

Pohon a převodovka
BMW IconicSounds Electric (charakteristický zvuk v závislosti
na zvoleném jízdním režimu)

4V1

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

0

iX M60

Kód

iX xDrive50

Výbava

iX xDrive40

VOLITELNÁ VÝBAVA.

  

Pomocí BMW IconicSounds Electric můžete dále posílit emotivnost jízdy s čistě elektrickým vozem. Speciálně navržené
zvuky poskytnou okamžitou akustickou odezvu na různé jízdní situace. Uvnitř vozu zvuky generuje audiosystém.

Asistenční systémy*
Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou funkcí
Driving Assistant

544

0

0

  

5AS

0

0

 

Bezpečnostní výbava Driving Assistant se skládá z mnoha systémů, které vám pomáhají v nebezpečných jízdních situacích.
Varování před opuštěním jízdního pruhu vás vibracemi do volantu v rychlostech od přibližně 70 km/h varuje při nechtěném
opuštění jízdního pruhu a následně za pomoci aktivního zásahu do řízení navede vůz zpět do jízdního pruhu. Aktivní návrat
je taktéž součástí varování při změně jízdního pruhu, který při změnách jízdních pruhů zabraňuje nehodám. Systém varuje
řidiče i při odbočování v nízkých rychlostech do přibližně 20 km/h. Funkce varování před vozy přijíždějícími vzadu ze stran
usnadňuje vycouvávání z parkovacích míst a v případě nouze vůz automaticky zastaví. Zatímco funkce varování před čelním
nárazem s brzdnou funkcí monitoruje vozidla, funkce sledující pohyb lidí reaguje na chodce a cyklisty. Současně zvýší
tlak v brzdové soustavě, aby se zkrátila reakční doba. V případě bezprostředního rizika nárazu systém samočinně zabrzdí.
V nebezpečných situacích funkce varování před nárazem zezadu rozbliká výstražná světla dvojnásobnou rychlostí. Funkce
varování při vystupování varuje posádku vozidla při vystupování z vozidla ve chvílích, kdy se zezadu blíží další účastníci
provozu, čímž pomáhá zabránit kolizi. Manuální omezovač rychlosti se používá k individuálnímu nastavení maximální rychlosti
jízdy. Po potvrzení řidičem nastaví funkce Speed Limit Assist maximální rychlost podle aktuálního rychlostního limitu, který
je určen na základě ukazatele rychlostních limitů s indikátorem zákazu předjíždění a funkce předběžného varování.
nelze s 5AU

 

Driving Assistant Professional

5AU

v kombinaci s ZPI

38 076

46 072

0

0

  
 

Driving Assistant Professional přináší vyšší míru komfortu a bezpečnosti v monotónních nebo krizových jízdních situacích.
Kromě funkcí obsažených ve výbavě Driving Assistant obsahuje také mnoho dalších funkcí, které cestování dodají více
bezpečí a současně i zábavy.
Systém Distance Control (ACC s funkcí Stop&Go), jehož součástí je varování před čelním nárazem s brzdnou funkcí,
do rychlosti 200 km/h udržuje nastavenou rychlost a také předvolenou vzdálenost od vozidla vpředu. Po aktivaci funkce
Speed Limit Assist automaticky nastaví aktuální rychlost jízdy, určenou ukazatelem rychlostních limitů s indikátorem zákazu
předjíždění a funkcí předběžného upozornění. Asistent řízení a jízdy v pruhu včetně pomoci při jízdě v úzkých pruzích
je k dispozici do rychlosti 200 km/h. Aktivními zásahy do řízení pomáhá vozidlo spolehlivě udržovat uprostřed jízdního pruhu.
Asistent udržování v jízdním pruhu s aktivní boční ochranou pomáhá předcházet kolizím. Systém upozornění na nebezpečí
čelního nárazu s brzdnou funkcí řidiče varuje s postupně vzrůstající intenzitou, v posledním stupni zahájí brzdění. V případě
krizové zdravotní situace je asistent nouzového zastavení schopen po krátkou dobu vozidlo řídit a zastavit jej. Funkce
Assisted View zobrazuje aktuální funkce jednotlivých asistenčních systémů výbavy Driving Assistant Professional v 3D
grafice v reálném čase přímo na přístrojovém panelu.
pouze s 6U7
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 volitelná výbava

Asistenční systémy*
Parkovací asistent

5DM

Parkovací asistent Plus

5DN

0

0

iX M60

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

iX xDrive50

Kód

iX xDrive40

Výbava

 

Parkovací asistent obsahuje několik systémů, díky nimž je parkování a manévrování v úzkých prostorách jednoduché
a bezpečné. Couvací kamera poskytuje jasný výhled za vůz. Pomocník pro příčné parkování používá ke sledování oblastí
kolem boků vozidla dodatečné senzory a překážky zobrazuje na kontrolním displeji. Nouzová brzdná funkce Active Park
Distance Control pomáhá zabránit kolizi při couvání během parkování. Například pokud během parkování zaměníte
akcelerátor s brzdou, aktivuje se funkce monitorující jízdu. Ta může snížit rychlost při jízdě dopředu nebo zabrzdit při
couvání. Parkovací asistent zaparkuje vůz zcela automaticky na parkovacích místech, která jsou umístěna podélně nebo
příčně k vozovce. Současně dokáže z podélných parkovacích míst automaticky vyparkovat. Systém měří potenciální
parkovací místa při průjezdu kolem v rychlostech pod 35 km/h a v maximální vzdálenosti 1,5 metru od řady zaparkovaných
vozidel. Jakmile je nalezeno vhodné parkovací místo, stačí jen zapnout směrovku a parkovací asistent následně převezme
řízení a postará se i o volbu směru jízdy a ovládání pedálu akcelerátoru. Na vás zůstává jen sledování procesu parkování.
Vyjetí z podélně umístěného parkovacího místa probíhá stejně, jen v opačném pořadí. Při jízdě pomalou rychlostí couvací
asistent zaznamenává posledních až 50 metrů trasy a pokud si to řidič přeje, dokáže vycouvat stejnou cestou. Zbývající
vzdálenost automatického řízení je vyznačena v obraze couvací kamery.
v kombinaci s ZBC

15 686

18 980

 

0

0

 

Oproti systému Parking Assistant má asistenční systém Parking Assistant Plus další kamery navíc, které monitorují prostor
před vozidlem. Kamery systému Surround View ukazují okolí vozidla na celé ploše kontrolního displeje ve trojrozměrném
zobrazení. Manévrování můžete sledovat z pohledu parkování, panoramatického přehledu nebo 3D pohledu, anebo nechat
asistent, aby zaparkoval za vás. Panoramatické zobrazení také zvyšuje bezpečnost při vyjíždění z nepřehledných výjezdů
a bočních ulic.
nelze s 5DW

Parking Assistant Professional
v kombinaci s ZBC

 

5DW

23 507

28 444

  

9 884

11 960

 

Parking Assistant Professional umožňuje mimořádně pohodlné parkování v režimu automatizované jízdy. Pomocí GPS
a údajů o trajektorii definované pohyby volantu dokáže systém uložit různé manévry, z nichž každý může mít délku trasy
až 200 metrů. Po opětovném příjezdu do příslušného výchozího bodu pak může Parking Assistant Professional převzít
kompletní řízení včetně zrychlování, brzdění, řízení a volby směru jízdy vpřed a vzad. Řidič se může
během automatického manévru soustředit na sledování okolí.
pouze s 322

 

*	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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Výhled a světla
Paket zrcátek

4T8

Ambientní osvětlení interiéru

4UR
5AC
5AZ

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

iX M60

Kód

iX xDrive50

Výbava

iX xDrive40

VOLITELNÁ VÝBAVA.

0

  

0

0

  

0

0

  

44 780

54 184

  

0

0

Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče s automatickým zacloňováním. Včetně vyhřívání, elektricky ovládaného sklápění
a parkovací funkce vnějšího zrcátka na straně spolujezdce při couvání.
Asistent dálkových světlometů
BMW laserové světlomety
v kombinaci s ZPI

 

Laserové světlomety BMW Laserlight kombinují technologii BMW LED matrix včetně asistentu dálkových světel proti
oslnění BMW Selective Beam s dynamickým laserovým modulem. Dynamické laserové světlomety v režimu dálkových
světel svým světlem kopírují průběh silnice a v režimu potkávacích světel vůbec poprvé pomáhají homogenizovat osvětlení.
Neoslňující asistent dálkových světel aktivuje různé světelné segmenty tak, aby nedošlo k oslnění vozů jedoucích stejným
nebo opačným směrem. V režimu laserových dálkových světel světlomety dosvítí až na vzdálenost 650 metrů, což je téměř
dvojnásobek možností běžných světlometů. Tato osvětlovací technologie významně zlepšuje osvětlení a viditelnost při jízdě
v noci. Světlomety BMW Laserlight poskytují extrémně jasné a výkonné světlo s výrazně vyšší intenzitou než u konvenčních
světelných zdrojů. Charakteristické modré prvky ve světlometech jsou viditelné i při jízdě a společně s nápisy BMW Laser
demonstrují vysokou technologickou úroveň vozu.

Sedadla
Aktivní ventilace předních sedadel
Vyhřívání předních sedadel

Multifunkční sedadlo řidiče

453

19 038

23 036

494

0

0

26 881

32 526

4FM

  
 
  

Multifunkční sedadlo řidiče a spolujezdce poskytuje výjimečný komfort a bezpečnost. Umožňuje elektricky nastavit šířku
opěradla a bederní opěrku. Kromě toho paměťová funkce umožňuje uložit do paměti nejen nejen polohu sedadla, ale
také vnějších zpětných zrcátek a volantu. Pro zvýšení pohodlí řidiče a spolujezdce je opěradlo vybaveno masážní funkcí.
K dispozici jsou čtyři různé programy, vždy s trojicí úrovní intenzity, které podle osobních požadavků zklidní nebo naopak
zaktivují zádové svalstvo.
pouze s 48Z

  

Paket Heat Comfort, vpředu a vzadu

4HC

v kombinaci s ZBC

26 881

32 526

0

0

  
 

Paket Heat Comfort využívá k vysoce efektivnímu a příjemnému vytápění interiéru elektrickou energií vyhřívané plochy
v interiéru vozu. Jeho součástí je vyhřívání sedadla řidiče, spolujezdce vpředu a krajních zadních sedadel, stejně jako
vyhřívání volantu, středové konzoly a bočních loketních opěrek ve dveřích. Spodní část palubní desky, víko přihrádky
u spolujezdce a taktéž dveřní výplně vyhřívají vnitřní prostor účinněji než obvykle vyhřívané plochy. Jde o mimořádně
inovativní řešení. Vytvářejí příjemné a obzvláště přirozeně vnímané tepelné záření, které v kombinaci s ohřevem vzduchu
poskytovaným standardním tepelným čerpadlem produkuje teplo, jež příliš neovlivňuje dojezd vozu a nezatěžuje baterii.
Topná tělesa v sedadlech jsou umístěna v sedácích i opěradlech. Pro každé sedadlo lze individuálně nastavit jednu ze tří
úrovní teploty. Vyhřívání boční loketní opěrky je možné samostatně ovládat přes dotykový displej. Zvolené nastavení pro
vyhřívání sedadel upravuje také teplotu příslušné loketní opěrky a volantu. Vyhřívání se aktivuje v odpovídajícím menu
na centrálním kontrolním displeji. Plošné vytápění palubní desky a obložení dveří má za úkol rychlé vyhřátí interiéru.
Vyhřívané povrchy jsou uspořádány tak, aby mohly cestující zahřát v blízkosti jejich těl, ovšem bez přímého kontaktu.

Volanty
Vyhřívání volantu
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 sériová výbava

248

 volitelná výbava

6 726

8 138

 

Klimatizace
Čelní okno "Climate comfort"

Zvýšená protisluneční ochrana oken (od B‑sloupku)

iX M60

358

4 921

5 954

  

420

12 312

14 898

  

0

0

  

407

73 896

89 414

64 936

78 572



0

0

  

v kombinaci s ZFC

Panoramatické skleněné el. ovládané střešní okno Sky Lounge

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

iX xDrive50

Kód

iX xDrive40

Výbava

v kombinaci s ZFC

 

Panoramatické skleněné střešní okno Sky Lounge vytváří dojem velkorysého a vzdušného prostoru. Stisknutím tlačítka
se sklo stane neprůhledným nebo průhledným. Polymerová vrstva ve vícevrstvé struktuře skleněné střechy obsahuje tekuté
krystaly, které se pod elektrickým napětím seskupují tak, že propouštějí světelné paprsky. Je‑li elektrické napětí vypnuté,
sklo je neprůhledné. Kromě působivého estetického efektu skleněná střecha nabízí také větší prostor pro hlavu, není totiž
potřeba krycí roletka. Tím dále umocňuje pocit mimořádné prostornosti. Vícevrstvá struktura skleněné střechy současně
poskytuje vysoce účinnou ochranu proti UV záření. Protože odráží infračervené paprsky, omezuje vyhřívání interiéru.
pouze s 4AA

4zónová automatická klimatizace

 

4NB

v kombinaci s ZBC

16 803

20 332

0

0

 

  

Vnější a vnitřní funkční vybavení
Alarm

Integrované univerzální dálkové ovládání
Komfortní přístupový systém

302

0

0

  

319

5 823

7 046

  

322

23 507

28 444

  

0

0

v kombinaci s ZBC

 

S komfortním přístupovým systémem obsahujícím BMW Digitální klíč Plus získáte bezdotykový přístup do vašeho
BMW za pomoci klíče od vozidla a kompatibilního telefonu iPhone. Díky tomu se vozidlo automaticky odemkne, jakmile
se přiblížíte, a znovu zamkne v okamžiku, kdy se od něj vzdálíte. Aby bylo zajištěno nejvyšší možné zabezpečení, je BMW
Digitální klíč Plus po nastavení zašifrovaný v zabezpečené oblasti vašeho iPhonu a rozpoznán pomocí ultra širokopásmového
připojení v okamžiku, kdy se přiblížíte k vozidlu. Digitální klíč navíc můžete poslat až pěti přátelům s kompatibilními telefony
iPhone nebo kompatibilními hodinkami Apple Watch. Taktéž můžete odeslat Digitální klíč s omezenými pravomocemi,
kromě omezení maximální rychlosti a výkonu lze také snížit hlasitost audiosystému a nastavit další vlastnosti, což je ideální
pro řidiče začátečníky. Pokud se k vozidlu přiblížíte s BMW Digitálním klíčem Plus nebo klasickým klíčem, přivítá vás
speciálním osvětlením. A navíc dojde k uložení BMW ID souvisejícího s klíčem jako důkazu, že poskytovaná funkce byla
aktivovaná. To znamená, že bude okamžitě k dispozici váš osobní profil včetně vašeho nastavení sedadla či oblíbených cílů.
Bezdotykové otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru lze provádět také funkcí automatického ovládání víka kufru
a fyzicky klíčem od vozu, vše záleží na zvolené výbavě. Otevírání zavazadlového prostoru lze zahájit také krátkým pohybem
nohy pod středem zadního nárazníku.
Funkce plynulého dovírání dveří "Soft‑Close"

Elektricky ovládané tažné zařízení (nosnost 2,5 t)
Síťka oddělující zavazadlový prostor

323

14 547

17 602

  

3AC

26 881

32 526

  

413

0

0

  

654

0

0

  

Rádia a navigace
DAB tuner (digitální příjem rádia)
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Komunikace a informace
Kamera pro pořizování fotografií interiéru (včetně notifikace v rámci
aplikace My BMW v případě aktivace alarmu)

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

iX M60

Kód

iX xDrive50

Výbava

iX xDrive40

VOLITELNÁ VÝBAVA.

4NR

2 686

3 250

  

Teleservices

6AE

0

0

  

ConnectedDrive Services

6AK

0

0

  

Paket Connected Professional

6C3

Přihrádka pro bezdrátové nabíjení

6NX

BMW Live Cockpit Plus

6U2

BMW Live Cockpit Professional

6U3

Manuální / 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 emailu a 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. Platnost 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 3 let, včetně možnosti
prodloužení.
0

0

  

0

  

Obsahuje volitelnou výbavu:
‑ Remote Services (neomezená platnost)
‑ Concierge Services (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
‑ Real Time Traffic Information (platnost po dobu 3 let, včetně možnosti prodloužení)
‑ Integrace chytrého telefonu včetně kompatibility s Apple CarPlay / Android Auto (neomezená platnost)
0

Přihrádka pro bezdrátové nabíjení kompatibilních mobilních telefonů. Zvětšená plocha umožňuje snazší uložení a následné
vyjmutí větších telefonů, a to včetně těch, které jsou umístěné v různých obalech. Integrované aktivní chlazení odsává teplý
vzduch a chrání tak zařízení před přehřátím.
0

0

 

Součástí BMW Live Cockpit Plus je bezrámový prohnutý průběžný displej, kombinující digitální přístrojový panel
o úhlopříčce 12,3" a 14,9" dotykový displej. Včetně navigačního systému. Na velkém dotykovém displeji je obraz
skutečného okolí doplněn o naváděcí pokyny, informace o parkování a zobrazení zajímavých míst, což společně usnadňuje
navigaci. Koncept ovládání BMW Operačního systému 8 umožňuje ještě snadnější obsluhu funkcí vozidla za pomoci
například hlasu, dotykového displeje nebo ovladače iDrive. Prezentaci a rozsah informací na displejích lze individuálně
konfigurovat a ukládat tak, aby byly po výměně řidiče opět okamžitě k dispozici. Včetně bezplatné aktualizace mapových
podkladů po dobu 3 let.
v kombinaci s ZPI

34 702

41 990

0

0

  
 

Součástí BMW Live Cockpit Professional je bezrámový prohnutý průběžný displej, kombinující digitální přístrojový panel
o úhlopříčce 12,3" a 14,9" dotykový displej. Včetně navigačního systému a BMW Head‑Up Displej. BMW Head‑Up Displej
promítá všechny důležité informace přímo do vašeho zorného pole. S inovací v podobě rozšířené reality bude navigování
působivým zážitkem. Na velkém dotykovém displeji je obraz skutečného okolí doplněn o naváděcí pokyny, informace
o parkování a zobrazení zajímavých míst, což společně usnadňuje navigaci. Koncept ovládání BMW Operačního systému
8 umožňuje ještě snadnější obsluhu funkcí vozidla za pomoci například hlasu, dotykového displeje nebo ovladače iDrive.
Prezentaci a rozsah informací na displejích lze individuálně konfigurovat a ukládat tak, aby byly po výměně řidiče opět
okamžitě k dispozici. Včetně bezplatné aktualizace mapových podkladů po dobu 3 let.
BMW Natural Interaction

6U7

v kombinaci s ZPI

7 843

9 490

0

0

BMW Natural Interaction interpretuje vaši řeč, gesta i pohledy a odvozuje od nich pokyny. Pomocí různých gest můžete
namísto vyhledávání a výběru v menu ovládat třeba audiosystém, navigaci nebo telefon. Obsluha je jednodušší a méně
rušivá. Snáze se používá také dotykový displej, protože systém rychle rozpozná, jaké máte přání.
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 sériová výbava

 volitelná výbava

  
 

HiFi systémy a zábava
Harman Kardon Surround Sound System ‑ 18 reproduktorů (655 W)

Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System ‑ 30 reproduktorů
(1 615 W)

688

27 998

33 878

6F1

118 698

143 624

iX M60

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

iX xDrive50

Kód

iX xDrive40

Výbava

 
  

Audiosystém Bowers & Wilkins Diamond s prostorovým zvukem nabízí ve voze vynikající studiovou kvalitu zvuku. Pečlivé
umístění reproduktorů zaručuje, že řidič a spolujezdci si vždy budou užívat ten nejlepší možný zvuk bez ohledu na to, kde
zrovna ve voze sedí. Celkem 30 reproduktorů má celkový výkon 1 615 W a zajišťuje fascinující podání zvuku umocněného
minimalistickým designem shy‑tech: Reproduktory jsou skryté za látkou a nejsou vidět. Je slyšet pouze jejich zvuk.
Inovativní materiály reproduktorů vytvářejí dokonalou rovnováhu mezi kvalitou zvuku a hmotností vozu. Dva diamantové
výškové reproduktory audiosystému Bowers & Wilkins Diamond s prostorovým zvukem jsou vyrobeny z čistého umělého
diamantu. Tento výrazně lehký a velmi odolný materiál je ideální pro vytváření vysokofrekvenčních signálů. Mezi další
speciality patří osm prostorových reproduktorů umístěných v hlavových opěrkách a vytvářejících pro každé ze sedadel
skutečný prostorový zvuk, dále dva subwoofery pod zadními sedadly a dva basové reproduktory v opěradlech předních
sedadel. Posledně jmenované reproduktory umožňují cestujícím vnímat basy v celém těle a poskytují intenzivní zážitek i při
nízké hlasitosti: 4D audio. Kryty reproduktorů jsou vyrobeny z nerezové oceli s vyleptanou značkou. Po zapnutí systému
se reproduktory decentně osvítí, a tím dávají jasně najevo mimořádnou kvalitu zvuku celého systému.

Servis*
Service Inclusive – 4 roky

7UN

14 074

17 030

  

7UQ

20 886

25 272

  

Repair Inclusive ‑ 3 roky / 200 000 km

7CG

12 527

15 158

  

Repair Inclusive ‑ 5 let / 200 000 km

7CH

27 719

33 540

  

7CK

54 364

65 780

  

48Z

0

0

  

Service Inclusive – 6 let

Prodloužená záruka**
Repair Inclusive ‑ 4 roky / 200 000 km

Ostatní
Bez bederní opěrky a nastavení šířky opěradla sedadla spolujezdce
pouze s 4FM

Česká jazyková verze

Manuál a servisní knížka v Nj
Manuál a servisní knížka v Aj

Manuál a servisní knížka v Čj

  

8A4

0

0

  

879

0

0

  

880

0

0

  

8AL

0

0

  

* 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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Balíčky
BMW Service
Inclusive

Rozsah
služeb

BMW Service
Inclusive

BMW Service
Inclusive Plus

Repair Inclusive

(Možné zakoupit
pouze s novým
vozem.)

Údržba

Kontrolní prohlídka

Výměna pylového ﬁltru

Výměna brzdové kapaliny

Výměna předních /
zadních brzdových
destiček 1

ÚDRŽBA.
Zahrnuta.

Opotřebení

ŽIVOT JE PLNÝ
PŘEKVAPENÍ.
TO ALE NEPLATÍ
O NÁKLADECH
NA SERVIS
S BALÍČKEM
BMW SERVICE
INCLUSIVE.

BMW Service

Výměna předních /
zadních brzdových
kotoučů 1

OPRAVY OPOTŘEBENÍ.
Zahrnuty.

OPRAVA.
Zahrnuta.

Záruka

Výměna lišt stěračů
(v případě potřeby,
max. jednou ročně)

Prodloužení záruky

1

v závislosti na CBS datech

BMW SERVICE INCLUSIVE.
DOKONALÁ SPOLEHLIVOST.

BMW SERVICE INCLUSIVE:
VÝHODY, KTERÉ PŘINÁŠEJÍ
RADOST.

S BMW Service Inclusive si nyní můžete radost z jízdy užívat
v plném rozsahu. Nyní a během Vámi stanovené doby nemusíte
přemýšlet o nákladech na údržbu, kontrolu nebo běžné opotřebení.
S BMW Service Inclusive máte o vše postaráno – včetně BMW
Originálních dílů. To se nevztahuje pouze na území ČR, balíček
můžete uplatnit ve všech participujících BMW Servisních centrech
na světě. Pokud se později rozhodnete svůj vůz prodat, přechází
BMW Service Inclusive automaticky na dalšího majitele, čímž se
zvyšuje zůstatková hodnota Vašeho vozu.

- Kompletní kontrola nákladů: Údržbové práce a náklady
spojené s opotřebením jsou prováděny vyškoleným personálem,
který používá výhradně BMW Originální díly – to vše v rámci
pevné a vysoce atraktivní sazby.
- Rozhodněte se sami: Existují různé balíčky, ze kterých si
můžete vybrat. Každý z těchto balíčků obsahuje jiný rozsah
služeb.
- Flexibilní rozsah: Od 3 let se 40 000 km do 10 let
s 200 000 km – podle toho, co nastane dříve.
- Často na cestách? BMW Service Inclusive lze uplatnit ve
všech participujících BMW Servisních centrech na světě.
- Nejlepší využití výhod: Pravidelná údržba znamená, že
zůstávají platné záruční nároky a záruka mobility
BMW Mobile Care* je zachována.
- Platí stále: BMW Service Inclusive při prodeji přejde na dalšího
majitele, čímž se zajistí zachování hodnoty.
- Chcete více? Balíček můžete kdykoli upgradovat dle Vašeho
přání (nevztahuje se na BMW Service Inclusive Plus).

Zeptejte se svého BMW Servisního partnera nebo nás navštivte
na: www.bmw.cz

* Služby BMW Mobile Care lze využívat pouze v případě, že je
servis prováděn autorizovaným BMW Servisním centrem. Další
informace naleznete na www.bmw.cz/mobilecare
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DLOUHOTRVAJÍCÍ RADOST
– ZARUČENĚ.

BMW Service

BMW REPAIR INCLUSIVE.

OBJEVTE, JAK JEDNODUCHÉ
JE PRODLOUŽIT SI RADOST.

RADOST ZNÁ HODNOTU
DOBRÉHO NÁPADU.

Naše prodloužená záruka BMW Repair Inclusive* Vám pomůže
vyhnout se nepředvídaným výdajům. Za odpovídající náklady Vám
nad rámec standardní dvouleté záruky prodlouží záruku vozu až na
6 let a 200 000 km a dodá Vám tak klid při užívání vozu.

S prodlouženou zárukou BMW Repair Inclusive opravíme závady
mimo standardní záruku kolikrát bude v rámci dohodnuté doby
platnosti či kilometrického limitu zapotřebí, a to u každého
participujícího BMW Autorizovaného dealera nebo v BMW
Autorizovaném servisu, ať už doma nebo v zahraničí.

Díky prodloužené záruce pro Vaše BMW budete moci využívat
veškerých výhod vyplývajících z oprav prováděných vysoce
kvaliﬁkovanými profesionály, a zajistíte si maximální bezpečnost,
díky garanci použití BMW Originálních dílů.

Pro více informací o nabídkách prodloužené záruky navštivte naše
internetové stránky www.bmw.cz a objevte, jak je snadné, aby
Vám radost z jízdy vydržela co nejdéle.

Pokud své BMW během doby platnosti prodloužené záruky
prodáte, záruka automaticky přechází na nového majitele, což při
prodeji zvýší hodnotu vozu.
* Balíček prodloužené záruky BMW Repair Inclusive lze zakoupit
pouze současně s objednáním nebo zakoupením nového vozu.
Jakékoliv další rozšíření či aktualizace není dodatečně možná.
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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
*
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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.

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.

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.

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.
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www.bmwfs.cz

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.
©2022 BMW Czech Republic s.r.o.
2205-I20-CZ

