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vključene wcw 17 col

31AD BMW X1 xDrive18d EUR  38.050,00

7LC LINE Verzija Advantage EUR   1.500,00
Tehnični podatki

Prostornina motorja 1995 cm3
Moč motorja 110 kW (150  KM) pri   1/min

Kombinirana 5,7 l/100km
Emisija CO2 148 g/km

Zunanja barva in oblazinjenje (z DDV)

300 Alpine White EUR      0,00
EGAT Blago Grid Anthrazit | Black EUR      0,00

Serijska oprema (z DDV)

23E 17" lita alu. platišča V-spoke 560
249 Multifunkcijski volan
2PA Varnostni vijaki platišč
2VB Prikazovalnik tlaka v pnevmatikah
2VC Set za popravilo pnevmatik
2VG Performance nadzor
423 Preproge iz velurja
428 Varnostni trikotnik
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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 15.10.2020
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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473 Naslon za roke spredaj
493 Odlagalni paket
4FS Notranje okrasne letve Oxide Silver Dark mat s pou. zaklj. Black, visoki sijaj
654 DAB tuner
6AC Sistem za klic v sili
6AE Storitve Teleservices
6AK Storitve ConnectedDrive
6AP Storitve Remote

Opcijska oprema (z DDV)

1AG Večja posoda za gorivo EUR     55,00
205 Steptronic menjalnik EUR   2.321,00
255 Usnjen športni volan EUR    111,00
3AA Strešni nosilci v črni barvi EUR      0,00
494 Ogrevana prednja sedeža EUR    442,00
502 Naprava za pranje žarometov EUR      0,00
5A1 LED luči za meglo EUR    166,00
5A2 LED žarometi EUR   1.293,00
5DA Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine EUR      0,00
6UN Navigacija EUR   1.602,00
316 Avtomatsko delovanje pokrova prtljažnika EUR    0,00
508 Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj EUR  387,00
534 Avtomatska klimatska naprava EUR    0,00
544 Asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo EUR    0,00
5DP Parkirni asistent 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   7.877,00

Skupaj vrednost vozila (z DDV) EUR  45.927,00

Vrednost vozila z DDV EUR  45.927,00
Popust EUR -  6.372,00
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Vrednost brez DDV EUR  32.422,13

DDV znaša po stopnji 22% EUR   7.132,87

Skupaj za plačilo z DDV EUR  39.555,00

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

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

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