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Auto Palace Bratislava, s.r.o.

 Auto Palace Bratislava s. r. o
Vajnorská 136/C                 
83104
Bratislava 3

Ponuka
Číslo kalkulácie. 89070

Dátum 03.05.2022
Predajca Adam Bohus
Telefón

Mobil

e-mail adam.bohus@autopalace.sk
Platnost do 17.05.2022

Pre viac obrázkov a videí vašej konfigurácie X7 M60i xDrive prosím 
naskenujte QR kód, alebo navštívte 
https://webfrontend.evecp.bmw.cloud/87ac6b2. Tento odkaz je platný 
do 30.10.2022.

31EM BMW X7 M60i xDrive EUR 120.500,00

 Technické údaje 
Objem 4395 cm3

Výkon 390 kW (530 hp)
Spotreba - Stred - l/100km
Emisie CO2 - g/km

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho 
nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP 
podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne 
konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe 
paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v 
každom predajnom mieste.

Farba a vnútorné prevedenie (cena vrátane DPH)

C1K M Marina Bay Blue EUR   1.240,00
ZBTQ BMW Individual koža Merino Tartufo EUR   2.532,00

Základná výbava (cena vrátane DPH)

1CE Mild-hybrid systém
1MA M Sport výfukový systém
258 Pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom
2PA Poistné skrutky kolies
2T4 M Sport diferenciál
2TB Športová automatická prevodovka
2VB Systém pre kontrolu tlaku v pneumatikách
2VH Integrálne aktívne riadenie
2VS Executive Drive Pro
302 Alarm s diaľkovým ovládaním
322 Komfortný vstup a štartovanie
323 Systém dovierania dverí Soft-Close
3DN BMW podsvietená mriežka chladiča Iconic Glow
3MC M strešné nosiče Shadowline
418 Balík batožinového priestoru
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423 Velúrové koberčeky
428 Výstražný trojuholník
4UR Ambientné osvetlenie interiéru
5AC Asistent diaľkových svetiel
5AL Active Protection systém
654 Tuner DAB
688 Harman/Kardon Surround Sound audio systém
6AE Teleservices
6AF Legal Emergency Call (núdzové volanie)
6AK ConnectedDrive Services
6C3 Balík Connected Professional
6NX Priestor pre bezdrôtové nabíjanie
6U3 BMW Live Cockpit Professional
6U8 BMW Gesture Control (ovládanie vybraných funkcií vozidla gestami)
710 Športový kožený volant "M"
715 M aerodynamický balík
760 M lišty Shadowline
776 M strop Alcantara Anthracite

Doplnková výbava (cena vrátane DPH)

1FK 22" M Lt/Aly wheels V-spoke style 755 M Jet Black/MB 
and run-flat capabilities

EUR   2.129,00

33B M Sport Pro balík EUR    827,00
3M3 M Sport brzdy čierne EUR    0,00
4GQ Bezpečnostné pásy M EUR    0,00
7M9 M lišty Shadow Line s rozšíreným rozsahom EUR    0,00
3MQ Logá BMW M 50 rokov EUR      0,00
453 Predné sedadlá s aktívnou ventiláciou EUR    879,00
4A2 Aplikácie CraftedClarity na interiérové prvky EUR    568,00
4M5 BMW Individual prístrojová doska potiahnutá kožou EUR   1.034,00
4MA M multifunkčné sedadlá vpredu EUR    827,00
4MC M interiérové lišty Carbon Fibre EUR   1.137,00
5AU Driving Assistant Professional EUR   1.798,00
5DW Parking Assistant Professional EUR   1.447,00
7RS Balík Comfort EUR   1.137,00
44A Držiaky na nápoje v stredovej konzole s funkciou 

chladenia / ohrievania
EUR    0,00

4HA Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu EUR    0,00
4HB Balík vyhrievania vpredu EUR    0,00
8A5 Slovenská jazyková verzia EUR      0,00
8AK Slovenský návod EUR      0,00

Servis (cena vrátane DPH)

7NH Service Inclusive - 5 rokov/100.000km EUR      0,00

Spolu farba, vnútorné prevedenie a výbavy EUR  15.555,00

Katalógová cena (cena vrátane DPH) EUR 136.055,00
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Cena konfigurovaného vozidla EUR 136.055,00
Náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla EUR    360,00

Cena celkom vrátane DPH EUR 136.415,00

DPH EUR  22.735,83

Cena celkom bez DPH EUR 113.679,17



EU Energetický štítok pre kolesá

482738

https://eprel.ec.europa.eu/qr/482738

1004294

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1004294

481356

https://eprel.ec.europa.eu/qr/481356

1004292

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1004292

Výrobca montuje na vozidlá podľa vlastného uváženia niektoré z tu zobrazených pneumatík. Upozorňujeme, že zobrazené možnosti pneumatík zodpovedajú aktuálnemu 
stavu plánovania výroby. V prípade, že budú vo výrobnom procese vykonané úpravy a preto nebudú na vozidle namontované žiadne z uvedených pneumatík, vyhradzujeme 
si právo dodať iné pneumatiky, ktoré majú porovnateľné špecifikácie.



Môj súhlas s marketingovou komunikáciou

Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti Auto Palace Bratislava, s.r.o. prostredníctvom e-
mailu, pošty, telefónnych služieb / služieb doručovania správ a v aute (ak je to podporované). 1

Uprednostnený kontaktný kanál
  e-mail      pošta      telefónne služby / služby doručovania správ      v aute (ak je to podporované)

Súhlasím s tým, aby Auto Palace Bratislava, s.r.o. postupoval moje osobné údaje spoločnosti  BMW 
Slovenská republika s.r.o., Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovak Republic, a aby BMW Slovenská 
republika s.r.o. spracúvala a používala moje osobné údaje a kontaktovala ma na vyššie uvedené účely. BMW 
Slovenská republika s.r.o. môže tieto údaje prenášať aj určitým dcérskym spoločnostiam*, ako aj určitým 
zmluvným partnerom a servisom (mnou uprednostňovaný predajca, partneri mojich nákupov automobilov, 
servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner), ktorí môžu používať moje údaje 
a kontaktovať ma na vyššie uvedené účely. Uvedené dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať 
aktualizácie.

Ďalej chcem prijímať personalizované ponuky produktov a služieb BMW Group, ktoré identifikovala BMW 
Slovenská republika s.r.o. na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe 
používania produktov a služieb.2

Žiadosti o zmenu týkajúce sa vyhlásenia súhlasu a právo na odvolanie 3

_____________________________________________________________________________
Dátum, podpis

1 2 3 Špecifikácie a poznámky sú prílohou tohto súhlasu
* www.bmw.sk/legaldisclaimer

http://www.bmw.sk/legaldisclaimer


Prílohy súhlasu s marketingovou komunikáciou

1 Súhlasím s tým, aby Auto Palace Bratislava, s.r.o. (Auto Palace Bratislava, s.r.o., Vajnorská 136/C , 831 04 
Bratislava) spracovával a používal moje poskytnuté osobné údaje (napr. kontaktné a osobné údaje, ako sú dátum 
narodenia a typ vodičského preukazu, záľuby a záujmy) na starostlivosť o zákazníka a na vybranú komunikáciu 
informácií o produktoch a službách BMW Group ako aj na prieskum trhu. Auto Palace Bratislava, s.r.o. môže tieto 
údaje prenášať aj určitým dcérskym spoločnostiam**, ktoré môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na vyššie 
uvedené účely. Uvedené dcérske spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.

2 Súhlasím s tým, aby sa osobné údaje používali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím 
štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu budem dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude 
pre mňa relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti BMW Slovenská republika s.r.o. a určitých 
dcérskych spoločností*, ako aj určitých zmluvných partnerov a servisov (mnou uprednostňovaný predajca, 
partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner). Tiež 
súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené účely BMW Slovenská republika s.r.o. prenášala zákaznícky profil určitým 
dcérskym spoločnostiam a mojim zmluvným partnerom a servisom a aby ma tieto spoločnosti oslovovali 
s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré som 
poskytol alebo ktoré boli vygenerované na základe môjho používania produktov alebo služieb spoločnosti BMW 
Slovenská republika s.r.o., určitých dcérskych spoločností a zmluvných partnerov a servisov, použité v rámci 
vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie/preferencie 
(ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história 
zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje 
o používaní z aplikácie BMW Connected: najazdené kilometre, dojazd); údaje z aplikácie/domovskej 
stránky/sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont myBMW alebo myMINI). Úplný zoznam údajov 
týchto kategórií je k dispozícii online. 

3 Svoje predložené vyhlásenia o súhlase môžem kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti. Po úplnom 
odvolaní sa môj profil zákazníka už nebude spracúvať a už nebudem dostávať marketingovú komunikáciu. 
Prostredníctvom nasledujúcich uvedených komunikačných kanálov mám okrem toho možnosť požiadať 
o informácie o mojich údajoch uložených u Auto Palace Bratislava, s.r.o. a/alebo BMW Slovenská republika s.r.o. 
ako aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania 
mojich osobných údajov a mojich práv sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov uvedených na 
nasledovnej adrese.

Kontakt Auto Palace Bratislava, s.r.o., 00421 232 158480, info@autopalacebratislava.sk, www.bmw.sk/partnera**
Kontakt Služby zákazníkom BMW, +421 (2) 60202080, zakaznicky.servis.sk@bmw.com, 
www.bmw.sk/legaldisclaimer*

* www.bmw.sk/legaldisclaimer
** www.bmw.sk/partnera

http://www.bmw.sk/partnera
mailto:zakaznicky.servis.sk@bmw.com
http://www.bmw.sk/legaldisclaimer
http://www.bmw.sk/legaldisclaimer
http://www.bmw.sk/partnera

