
Avto Aktiv Intermercatus d.o.o.

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o

Mirka Vadnova 2a
4000 Kranj

Ponudba
Št. ponudbe 44354

Datum ponudbe 09.08.2021
Izpis ponudbe 09.08.2021

Prodajni svetovalec Tomaz Debevec
Telefon +38642811403

Mobilni telefon +38641699291
Fax

E-mail tomaz.debevec@avto-aktiv.si
Veljavnost do 23.08.2021

78DY BMW 318i Sedan EUR  34.400,00

7LC LINE Verzija Advantage EUR   1.445,00
Tehnični podatki

Prostornina motorja 1998 cm3
Moč motorja 115 kW (156  KM) pri   1/min

Kombinirana 6,4 l/100km
Emisija CO2 145 g/km

Zunanja barva in oblazinjenje (z DDV)

300 Alpine White EUR      0,00
EHAT Blago Hevelius Anthrazit | Black EUR      0,00

Serijska oprema (z DDV)

2PA Varnostni vijaki platišč
2VB Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
2VC Set za popravilo pnevmatik



302 Alarmna naprava
428 Varnostni trikotnik
465 Sistem za prevažanje daljših predmetov
4GN Notranje okrasne letve v mat barvi QuarzSilver, zrnati videz
544 Asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo
5DA Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
5DC Zložljivi zadnji vzglavniki
654 DAB tuner
6AE Storitve Teleservices
6AF BMW sistem za klic v sili
6AK Storitve ConnectedDrive

Opcijska oprema (z DDV)

1S3 17" lita alu. platišča V-Spoke 778 EUR   1.348,00
205 Steptronic menjalnik EUR   2.301,00
255 Usnjen športni volan EUR      0,00
6C3 Paket Connected Professional EUR    364,00
6U3 BMW Live Cockpit Professional EUR   2.247,00
431 Avtomatska zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala EUR    0,00
493 Odlagalni paket EUR    0,00
508 Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj EUR    0,00
534 Avtomatska klimatska naprava EUR    0,00
8A6 Slovenska jezikovna različica EUR      0,00
8AV Navodila za uporabo v slovenskem jeziku EUR      0,00

Skupaj zunanja barva, oblazinjenje in opcije EUR   7.705,00

Skupaj vrednost vozila (z DDV) EUR  42.105,00

Vrednost vozila z DDV EUR  42.105,00
Popust EUR -  9.113,00

Vrednost brez DDV EUR  27.042,63

DDV znaša po stopnji 22% EUR   5.949,37

Skupaj za plačilo z DDV EUR  32.992,00

Privolitev za prejemanje tržnih komunikacij

Želim prejemati komercialne informacije od Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. preko 1

  elektronske pošte      pošte      telefona/sporočil      sistema v vozilu (če je podprto)

Soglašam, da Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. posreduje moje podatke družbi BMW Slovenia, distribucija 
motornih vozil, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia in da BMW Slovenia, distribucija motornih 
vozil, d.o.o. obdeluje ter uporablja moje podatke in me kontaktira za zgoraj navedene namene. BMW 
Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. lahko te podatke prenese tudi določenim odvisnim družbam* in 
določenim pogodbenim partnerjem in servisom (moj izbrani trgovec, partnerji kupcev avtomobilov, servisni 



ali posvetovalni obiski ali moj regionalni partner), ki lahko uporabljajo moje podatke in me kontaktirajo v zgoraj 
navedene namene. Navedene odvisne družbe lahko med seboj delijo posodobitve podatkov.

Obenem soglašam s prejemanjem personaliziranih ponudb za izdelke in storitve Skupine BMW, ki jih je izbral 
BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. na podlagi mojih osebnih preferenc in obnašanja, kot tudi na 
podlagi uporabe izdelkov in storitev. 2

Zahteve glede sprememb v zvezi z izjavo o privolitvi in pravico do preklica 3

_____________________________________________________________________________

Datum, podpis

1 2 3 Natančen opis in opombe v prilogi k tej izjavi o privolitvi
* www.bmw.si/legaldisclaimer

http://www.bmw.si/legaldisclaimer


1 Soglašam, da Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. (Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Mirka Vadnova 2a , 4000 Kranj) 
obdeluje in uporablja moje posredovane osebne podatke (npr. kontaktne informacije in osebne informacije, kot so 
na primer rojstni datum, vrsta vozniškega dovoljenja, hobiji in zanimanja) za namen skrbi za stranke, izbrano 
obveščanje o produktih in storitvah Skupine BMW ter za izvajanje tržnih raziskav. Avto Aktiv Intermercatus d.o.o. 
lahko te podatke prenese tudi določenim odvisnim družbam**, ki lahko uporabljajo moje podatke in me 
kontaktirajo v zgoraj navedene namene. Navedene odvisne družbe lahko med seboj delijo posodobitve podatkov.

2 Soglašam, da se moji osebni podatki uporabljajo za oblikovanje individualnega profila stranke ob uporabi 
statističnih metod. Zahvaljujoč temu profilu bom prejemal tržna sporočila z zame relevantno vsebino, kot na primer 
personalizirane ponudbe od BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o., določenih odvisnih družb* in 
določenih pogodbenih partnerjev ter servisov (moj izbrani trgovec, partnerji kupcev avtomobilov, servisni ali 
posvetovalni obiski ali moj regionalni partner). Prav tako soglašam, da BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, 
d.o.o. posreduje profil stranke določenim odvisnim družbam in mojim pogodbenim partnerjem ter servisom, ki me 
lahko kontaktirajo v zvezi z zame pomembnimi vsebinami. Kjer je to na voljo, se lahko spodaj navedeni podatki, ki 
jih bom posredoval ali bodo nastali zaradi moje uporabe izdelkov ali storitev BMW Slovenia, distribucija motornih 
vozil, d.o.o., določenih odvisnih družb in njihovih sodelujočih servisov,  uporabijo pri pripravi profila: kontaktni 
podatki (kot na primer ime, naslov, naslov elektronske pošte); dodatne informacije/preference (kot na primer 
izbrani trgovec, hobiji); identifikacijski podatki (kot na primer številka stranke, številka pogodbe); strankina 
zgodovina (kot na primer prejem ponudb, datum nakupa vozila, podatki o trgovcu); podatki o vozilu (kot na primer 
podatki glede uporabe aplikacije BMW Connected: število prevoženih kilometrov, doseg pri vožnji); podatki iz 
aplikacije/spletne strani/socialnih medijev (kot na primer podatki o uporabi spletnih računov myBMW ali myMINI). 
Izčrpen seznam s podatki o omenjenih kategorijah je mogoče najti na spletu*.

3 Kadarkoli imam možnost preklicati moja podana soglasja, z učinkom za prihodnost. Po popolnem preklicu 
soglasja se bo prenehal obdelovati moj profil, prav tako pa ne bom več prejemal tržnih komunikacij. Poleg tega 
lahko preko spodaj navedenih komunikacijskih kanalov zahtevam informacije o mojih podatkih, ki jih shranjuje Avto 
Aktiv Intermercatus d.o.o. in/ali BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o., prav tako pa tudi popravek, izbris 
ali blokiranje mojih osebnih podatkov. Nadaljnje informacije glede obdelave osebnih podatkov s strani BMW 
Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. in  glede mojih pravic so navedene v politiki o varovanju zasebnosti, ki je 
objavljena na spodnjih povezavah.

Kontakt Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., 04-2811401, info_kranj@avto-aktiv.si, www.bmw.si/trgovec**.
Kontakt BMW službe za stike s strankami, +386 (1) 7774540, info.si@bmw.com, www.bmw.si/legaldisclaimer*.

* www.bmw.si/legaldisclaimer
** www.bmw.si/trgovec

http://www.bmw.si/trgovec
mailto:info.si@bmw.com
http://www.bmw.si/legaldisclaimer
http://www.bmw.si/legaldisclaimer
http://www.bmw.si/trgovec

