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Avto Aktiv SLO d.o.o
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Ponudba
Št. ponudbe 48490

Datum ponudbe 09.09.2022
Izpis ponudbe 09.09.2022

Prodajni svetovalec Tomaz Debevec
Telefon +38642811403

Mobilni telefon +38641699291
Fax

E-mail tomaz.debevec@avto-aktiv.si
Veljavnost do 23.09.2022

 Za več slik in video posnetkov X1 sDrive18i obiščite 
https://webfrontend.evecp.bmw.cloud/68479b0 ali skenirajte kodo QR. Ta 
povezava je veljavna do 08.03.2023.

11EE BMW X1 sDrive18i EUR  40.500,00
Tehnični podatki

Prostornina motorja 1499 cm3
Moč motorja 100 kW (136 KM)  

Kombinirana 6,4 l/100km
Emisija CO2 144 g/km

Zunanja barva in oblazinjenje (z DDV)

300 Alpine White EUR      0,00
BLAT Blago Arktur Anthracite EUR      0,00
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Serijska oprema (z DDV)

1LS 17-palčna lita alu platišča Star-spoke 875
2PA Varnostni vijaki platišč
2TF Steptronic menjalnik z dvojno sklopko
2VB Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
2VC Set za popravilo pnevmatik
428 Varnostni trikotnik
478 Nastavek za otroški sedež i-Size za sprednji sopotnikov sedež
5DM Parking Assistant
654 DAB tuner
6AE Storitve Teleservices
6AF BMW sistem za klic v sili
6AK Storitve ConnectedDrive
6C3 Paket Connected Professional
6WC Široki zaslon

Opcijska oprema (z DDV)

1AG Večja posoda za gorivo EUR     55,00
3MC M strešne letve Shadow Line, visoki sijaj EUR      0,00
8A6 Slovenska jezikovna različica EUR      0,00
8AV Navodila za uporabo v slovenskem jeziku EUR      0,00
9PA Edition 'Essence' EUR    807,00
302 Alarmna naprava EUR    0,00
322 Komfortni sistem dostopa EUR    0,00
430 Paket za zunanja in notranje ogledalo EUR    0,00
431 Avtomatska zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala EUR    0,00
4AT Notranje okrasne letve v barvi Black, visoki sijaj EUR    0,00
552 Prilagodljivi LED žarometi EUR    0,00
5AC Asistent za dolgo luč EUR    0,00
5AT Drving Assistant Plus EUR  829,00
6NX Predal za brezžično polnjenje EUR    0,00
7EV Premium Paket EUR 2.122,00
9QR Predpriprava za ogrevanje volanskega    obroča EUR    0,00
9QT Predpriprava za ogrevanje sprednjih     sedežev EUR    0,00

Jamstvo (z DDV)

7CH Repair Inclusive - 4 leta ali 200.000 km EUR    666,00

Skupaj zunanja barva, oblazinjenje in opcije EUR   4.479,00

Skupaj vrednost vozila (z DDV) EUR  44.313,00

Dodatni stroški (z DDV)

3 Stroški transporta in priprave EUR    980,00

Skupaj dodatni stroški EUR    980,00 

Vrednost vozila z DDV EUR  45.293,00
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Popust EUR -  6.269,00

Vrednost brez DDV EUR  32.532,79

DDV znaša po stopnji 22% EUR   7.157,21

Skupaj za plačilo z DDV EUR  39.690,00

Opomba

Neločljiv in sestavni del te ponudbe so Splošni pogoji in določila za prodajo novih vozil BMW in MINI ter motornih koles BMW. 
Maloprodajna cena vključuje vse davke in druge zakonsko predpisane dajatve. Ta ponudba je narejena po ceniku veljavnem na 
dan 09.10.2022
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na  globalno usklajenem 
preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti.  Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od 
vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij 
CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES,  Uredbo o 
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo 
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in 
ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici. 
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski 
učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v  »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije. 
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih 
platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti. 
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
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Privolitev za prejemanje tržnih komunikacij

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

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

Soglašam, da Avto Aktiv SLO 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
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1 Soglašam, da Avto Aktiv SLO d.o.o. (Avto Aktiv SLO 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 SLO 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 SLO 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 SLO d.o.o., 04 2811401, 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
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Splošni pogoji in določila za prodajo novih vozil BMW in MINI ter motornih 
koles BMW

I. Karakteristike vozila

Vsi podatki in opredeljene značilnosti vozil, vključno s prodajno ceno, ki se jih 
navaja v katalogih, prospektih, ponudbah, pogodbah o naročilu in cenikih 
prodajalca, so zgolj informativne narave. Prodajna cena, značilnosti in 
karakteristike vozila se določijo s prodajno pogodbo. Za sklenitev prodajne 
pogodbe se ne šteje potrditev informativnih katalogov, ponudb, prospektov, 
cenikov itd., ki jih prodajalec v okviru prodajnega procesa in pogajanj 
posreduje kupcu.

II. Sklenitev prodajne pogodbe / prenos pravic in obveznosti kupca

Prodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena, ko prodajalec in 
kupec podpišeta prodajno pogodbo za nakup novega vozila in ko kupec plača 
aro. Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, kar je bistveni element pogodbe 
in pogoj za njeno veljavnost. Vsako  ponudbo  s sklenitev pogodbe, izdano 
kupcu, lahko prodajalec prekli e ali jo spremeni vse dokler ni sklenjena pisna 
prodajna pogodba.

Kupec mora v treh delovnih dneh po podpisu prodajne pogodbe prodajalcu 
plačati aro v določeni višini. Ara se všteje v kupnino in se ne obrestuje. Ara je 
dogovorjena kot odstopnina.

Kupec se zaveže, da ne bo prenesel ali drugače odsvojil pravic oziroma 
zahtevkov iz prodajne pogodbe.

III. Cena

Prodajna cena je določena s prodajno pogodbo, ki jo podpišeta kupec in 
prodajalec. V primeru, da je dogovorjen rok dobave vozila krajši od štirih 
mesecev od sklenitve prodajne pogodbe, cena ni podvržena spremembam. V 
primeru daljšega dogovorjenega roka dobave vozila je prodajalec upravičen 
prilagoditi ceno vozila, v kolikor (1) proizvajalec vozila spremeni tržni cenik in 
(2) so minili več kot štirje meseci med sklenitvijo prodajne pogodbe in 
dogovorjenim datumom dobave. Prodajalec je upravičen da prilagodi ceno 
vozila tudi v primeru sprememb javnih dajatev in davščin, kot npr. "davka na 
dodano vrednost" ter v primeru spremembe predpisov, ki urejajo uvoz vozil. V 
kolikor se cena vozila poviša za več kot 5%, lahko kupec brez posledic odstopi 
od prodajne pogodbe s pisnim obvestilom, ki ga pošlje prodajalcu v roku dveh 
tednov po prejemu obvestila o spremembi cene s strani prodajalca.

V primerih, ko je kupec potrošnik, ima prodajalec pravico prilagoditi ceno 
skladno s prejšnjim odstavkom le v primeru sprememb, ki so posledice 
sprememb javnih dajatev in davščin oziroma predpisov, ki urejajo uvoz 
motornih vozil v republiko Slovenijo.
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IV. Plačilo

Preostanek kupnine za vozilo (dogovorjena kupnina, zmanjšana za e plačano 
aro), vključno s stroški nadaljnjih storitev, ki so opredeljene v prodajni 
pogodbi, zapade v plačilo skladno s pogoji računa, ki ga prodajalec izroči 
kupcu oziroma v odsotnosti drugačnega dogovora ob dobavi oziroma ob 
prevzemu vozila.

Kupec lahko pobota terjatve, ki izvirajo iz prodajne pogodbe, le v primeru, da so 
terjatve kupca do prodajalca nesporne ali priznane s pravnomočno in izvršljivo 
sodno odločbo.

 

V. Dobava in zamude pri dobavi

Datumi in roki za dobavo, tako zavezujoči kot neobvezujoči, morajo biti 
navedeni v pisni obliki. Roki za dobavo začnejo teči s sklenitvijo prodajne 
pogodbe.

Razen v primerih, ko je to s prodajno pogodbo izrecno dogovorjeno, se šteje, 
da je dogovorjen neobvezujoč datum oziroma rok dobave vozila. V takem 
primeru ima kupec pravico zahtevati takojšnjo  dobavo vozila po preteku enega 
meseca od poteka neobvezujočega roka dobave. V primeru, da gre za naročilo 
in dobavo vozila iz zaloge prodajalca, ima kupec pravico zahtevati takojšnjo 
dobavo vozila v roku desetih dni od poteka neobvezujočega roka. V kolikor je 
kupec upravičen do odškodnine zaradi zamude prodajalca, je ta omejena na 
največ 15 % dogovorjene kupnine za vozilo. Omejitev  odškodnine ne velja, v 
kolikor je škoda povzročena naklepoma ali iz hude malomarnosti.

Kupec je pred uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe v primeru 
zamude prodajalca prodajalcu dolžan  omogočiti  dodaten  primeren  rok  za  
izpolnitev  njegove  obveznosti.  Višina odškodnine, ki bi v primeru odstopa 
kupca od pogodbe zaradi zamude prodajalca pripadala kupcu, je s to pogodbo 
omejena na največ 15% dogovorjene kupnine za vozilo. Omejitev odškodnine 
ne velja, v kolikor je  škoda povzročena naklepoma ali iz hude malomarnosti.

Če je kupec pravna oseba ali oseba, ki sklepa prodajno pogodbo v okviru 
izvajanja svoje poslovne dejavnosti, je v primeru povzročitve škode zaradi 
lahke malomarnosti obveznost prodajalca za plačilo odškodnine zaradi zamude 
izključena. Vsi ostali odškodninski zahtevki kupca se omejijo v skladu z zgoraj 
navedenimi omejitvami. Prodajalec ni odgovoren za škodo, v kolikor bi do nje 
prišlo tudi ob pravočasni dobavi.

Če prodajalec ne dobavi vozila v zavezujočem roku ali na dogovorjen zavezujoč 
datum dobave, pride prodajalec v zamudo s prekoračitvijo tako določenega 
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datuma ali roka. Kupec je pred uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe v 
primeru zamude prodajalca dolžan prodajalcu omogočiti dodaten primeren rok 
za izpolnitev njegove obveznosti. Tudi v takem primeru veljajo enake omejitve 
odgovornosti in odškodnine, kot so določene za neobvezujoče roke.

V primeru višje sile ali drugih motenj, ki vplivajo na poslovanje prodajalca ali 
njegovih dobaviteljev, in začasno, brez krivde prodajalca le-temu preprečujejo, 
da pravočasno dobavi vozilo, se roki dobave podaljšajo za čas trajanja teh 
okoliščin. V kolikor te okoliščine vodijo k odločitvi dobave vozila za več kot tiri 
mesece, ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe. Ostale pravice 
kupca zaradi odstopa od pogodbe v tem primeru ostanejo nespremenjene.

Manjše spremembe oziroma modalitete v predmetu pogodbe, kot so npr. 
konstrukcijske spremembe vozila ali spremembe v obliki, raznolikosti v barvnih 
zaključkih in razlikah v dobavnih količinah, ki jih izvede proizvajalec med 
dobavnim rokom, ne vplivajo na veljavnost prodajne pogodbe. Izročitev vozila s 
takšnimi spremembami ne pomeni kršitve pogodbe s strani prodajalca. V 
primeru proizvajalčevih sprememb si prodajalec pridržuje pravico dobaviti 
novejši model vozila.

VI. Sprejem / prevzem

Kupec mora prevzeti naročeno vozilo v štirinajstih dneh po prejemu obvestila 
za prevzem vozila. Vozilo velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu 
prodajalec omogoči dejansko posest nad vozilom. Po izvršenem prevzemu 
kupec ne more več  odstopiti od pogodbe.

V kolikor kupec ne prevzame vozila v zgoraj navedenem roku, lahko prodajalec:

· Zahteva izpolnitev pogodbe in plačilo stroškov in škode.

· Takoj odstopi od pogodbe in zahteva plačilo  škode.

Če prodajalec zahteva odškodnino, je ta s to pogodbo dogovorjena v višini 15 
% bruto nabavne cene (ne velja za potrošnike). Odškodnina je lahko višja ali 
nižja, v kolikor prodajalec dokaže večjo oziroma kupec nižjo škodo.

 

VII. Pridržek lastninske pravice

Prodajalec pridrži lastninsko pravico nad vozilom, dokler kupec ne poravna 
vseh svojih obveznosti iz prodajne pogodbe. V primeru, da kupec zamuja s 
plačilom kupnine, ima prodajalec pravico razdreti prodajno pogodbo, če kupec 
ne poravna zapadlega dela kupnine tudi v roku, ki ga določi prodajalec v 
pisnem opominu.

V primeru razdrte pogodbe je kupec dolžan prodajalcu povrniti razliko med 
prodajno ceno določeno v prodajni pogodbi in tržno vrednostjo vozila v času 
vračila vozila prodajalcu. Tržna vrednost vozila se določi tako, da se cena 
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določena v prodajni pogodbi zniža za 15%, kot zmanjšanje vrednosti vozila 
zaradi dejstva, da je vozilo dano v promet in nato še 1% za vsak začeti mesec, 
ko je bilo vozilo v prometu. Od tako dobljene vrednosti se odštejejo tudi stroški 
odprave morebitnih poškodb vozila in opreme. Vsaka stranka lahko na lastne 
stroške zahtevata določitev trenutne tržne vrednosti vozila s strani sodno 
zapriseženega cenilca takoj po prenosu lastninske pravice na vozilu na 
prodajalca. V primeru razdrete pogodbe iz razlogov na strani kupca nosi kupec 
vse s tem povezane stroške prodajalca, kot tudi stroške, ki nastanejo zaradi 
prenosa lastništva vozila. Stroški prodajalca znašajo 5 % standardne tržne 
vrednosti vozila (ne velja za potrošnike). Ti stroški so lahko višji ali nižji, če 
prodajalec predloži dokazila o višjih oziroma kupec dokazila o nižjih dejanskih 
stroških. To določilo ne velja kot omejitev odškodnine za druge oblike kode, ki 
jo v primeru kršitve pogodbe s strani kupca utrpi prodajalec.

Določilo prejšnjega  odstavka se uporablja tudi v vseh ostalih primerih razveze 
ali prenehanja pogodbe.

Kupec ne sme tretjim osebam prodati ali prenesti lastništva nad vozilom, niti 
jim dodeliti drugih pravic za uporabo, dokler velja pridržek lastninske pravice.

VIII. Stvarne napake

Prodajalec odgovarja za stvarne napake na vozilu, skladno z določili o 
odgovornosti prodajalca za stvarne napake, kot jih določata Obligacijski  
zakonik  ter  za  potrošnike  tudi  Zakon  o  varstvu potrošnikov.

Kupec je dolžan dobavljeno vozilo na običajen način pregledati ali ga dati v 
pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče. Kupec mora prodajalca 
o napaki obvestiti skladno z roki, ki jih za obvestilo določata Obligacijski 
zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov (za potrošnike), sicer izgubi pravice, ki 
mu gredo iz tega naslova.

Zahtevki, povezani s stvarnimi napakami, so izključeni, če napaka ali poškodba 
nastane zaradi običajne in/ali pričakovane obrabe vozila, oziroma ker:

· se je vozilo upravljalo pod pogoji, za katere ni homologirano (npr. v 
državi, ki ni država prve dobave in kjer veljajo drugačne zahteve homologacije), 
ali

· se z vozilom ni ustrezno ravnalo ali pa je bilo uporabljeno preko njegovih 
zmogljivosti (npr. avtomobilisti na tekmovanja), ali

· je bilo vozilo predhodno neustrezno popravljeno ali neustrezno 
servisirano pri neustrezni in nepooblaščeni servisni delavnici, ali

· so bili v ali na vozilo vgrajeni posebni deli, ki jih proizvajalec ni odobril, 
ali

· je bilo vozilo ali deli (npr. programska oprema) spremenjeno na način, ki 
ga proizvajalec ni odobril, ali
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· kupec ni upošteval predpisov glede ravnanja, servisiranja in nege vozila 
(npr. kupec se ni držal navodil).

Poleg odgovornosti prodajalca za stvarne napake, proizvajalec vozila kupcu 
zagotavlja tudi garancijo za brezhibno delovanje vozila, skladno s pogoji, 
opisanimi v garancijskemu listu.
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EU Energijska oznaka za pnevmatike

Nexen

https://eprel.ec.europa.eu/qr/604372

Apollo Vredestein

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1153603

Hankook

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1133969

Proizvajalec vozila bo po lastni presoji namestil eno od pnevmatik, kot je prikazano tukaj. Upoštevajte, da prikazane možnosti pnevmatik odražajo samo trenutno stanje 
načrtovanja proizvodnje vozila. V primeru, da se v proizvodnem procesu prilagodijo in zato nobena od prikazanih pnevmatik ni nameščena, si pridržujemo pravico, da vozilo 
dostavimo z drugimi pnevmatikami, ki imajo primerljive specifikacije.


