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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

ЦЕНИ НА АВТОМОБИЛИ BMW i8 РОУДСТЪР.

Модел

BMW i8 Роудстър

Трансмисия

автоматична

Двигател
Цилиндри/
Обем

Мощност Среден разход Емисии
на гориво
CO2*

см3

kW (hp)

литра/100 км

г/км

електромотор
+ 3 / 1 499

275 (374)

2,2

50

Цена
в лева
без ДДС
258 958,33

Цена
в лева
c ДДС
310 750,00

* CO2 емисиите на BMW i8 не включват емисиите от генерираната електроенергия при зареждане на батерията или
другиенергийни източници.
Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна
за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита
различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на
конфигурацията.
По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2
емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Посочените цени са определени в лева и са валидни в условията на Валутен Борд при фиксиран курс 1,95583 лева за 1 Евро.
При промяна на условията на Валутния Борд, производителят си запазва правото да коригира цените в съответствие
с евентуалните изменения на обменния курс. Посочените цени включват продуктова такса и транспорт.
Цените са валидни от 1 ноември 2019 г.
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i8 Роудстър

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Сервиз
Service Inclusive – 5 години / 100 000 км – включва периодичните обслужвания на автомобила



Сертификат за високоволтова батерия



Сигурност
Система за следене налягането на гумите



Авариен триъгълник



Звуково предупреждение за пешеходци



Деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача



BMW Спешно повикване



Въздушни възглавници



Въздушни възглавници за предните места



Антиблокираща система на спирачките (ABS)



Динамичен контрол на стабилността (DSC)



Триточкови колани



Двутонов клаксон



Цветове и екстериор
Двуцветен преден капак, в черен гланц и в цвета на автомобила



Спирачни апарати, цветни



Екстериорни елементи в черен гланц



Странични огледала с интегрирани мигачи с LED технология



Врати без рамки на прозорците



Двойна симетрична изпускателна система, прикрита



Пакети
Програма BMW i Pure Impulse Experience



Гуми и джанти
20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516, с различен размер гуми за преден и заден мост



Секретни болтове



Комплект за ремонт на гуми



Тапицерии и интериор
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BMW i интериорен дизайн „Carpo“



Изцяло кожен салон „Spheric“, с перфорирана кожа



Декоративни лайстни на праговете



i8 Роудстър

Технология
Вентилирани спирачни дискове, олекотени



Спирачна система с диагонално разпределение на спирачната сила (х‑split)



Адаптивно окачване



Ръчна спирачка, електромеханична



Електрическо управление на волана



Интервал за смяна на маслото – 24 месеца / 30 000 км



Автоматична функция Старт / Стоп



Акумулатор



BMW TwinPower Turbo 3‑цилиндров бензинов двигател



Кабел за зареждане с ток



Електрически двигател



Стандарт за емисии на изгорели газове EU6



Високоволтова батерия с гаранция за 8 години или 100 000 км



Филтър за твърди частици за бензинов двигател



Автоматична скоростна кутия Steptronic



Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), предна и задна броня



Контрол на скоростта със спирачна функция



Асистент за шофиране



Пакет огледала



Сензор за дъжд



Пакет светлини



LED спирачни светлини



3‑ти спирачен LED индикатор



Предни LED светлини



Задни LED светлини



LED осветление на регистрационния номер



Вътрешно оборудване
Електрическо регулиране на предните седалки



Подлакътник за предните места



Отопление на предните седалки



2 седалки



Стандартни предни седалки



Мултифункционален волан



Спортен кожен волан



Регулиране на кормилната колона



Автоматична климатична инсталация



Автоматичен контрол на рециркулацията на въздуха (AUC)



Електрическо отопление



Термоизолиращи стъкла
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i8 Роудстър

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Функционално оборудване
Алармена система



Система за комфортен достъп



BMW Display ключ



Велурени стелки



Втори ключ на автомобила



Централна конзола с кожени елементи



Отвор за зареждане с ток



Система за централно заключване



Контролен център за осветителните функции в купето



Поставка за чаши



Електрически прозорци



Странични огледала



Отвор за бензиновия резервоар



Жабка



iDrive Контролер



Вътрешно осветление



Огледало за обратно виждане



Скоби за закрепване на багаж



Отделение за предмети в пода на багажното отделение



Осветление за багажното отделение



Извод за захранване (12 V)



Ключ на автомобила



Бутон Старт / Стоп



Сенници с интегрирано осветление и огледало



Капак на багажника



Отваряне на багажника чрез бутон в купето



Развлечение и комуникации
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Навигационна система Professional



Стерео система / високоговорители: 7 канала, 5 x 25 вата / 2 x 40 вата



BMW Head‑Up дисплей



Телеуслуги



ConnectedDrive Услуги



Remote Services



Разширена телефония с допълнителни възможности за свързване на смартфон



Пакет ConnectedDrive Услуги



Kонтролен 8,8‑инчов дисплей с LED технология



Индикация за външна температура



Арматурно табло



Бордови компютър



Опция

Код

Сигурност
Система за следене налягането на гумите
Авариен триъгълник

Звуково предупреждение за пешеходци
Колани BMW i Blue

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

2VB

0,00

0,00



428

0,00

0,00



4U9

0,00

0,00



4FG

657,50

789,00



0,00

0,00



в комбинация с опция 7Y9
не се предлага с опция 7Y6

Деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача
BMW Спешно повикване

i8 Роудстър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.



5DA

0,00

0,00



6AF

0,00

0,00



Цветове
Цвят металик

met



B96 ‑ Crystal White Pearl Effect – бял металик с акцент в сиво Frozen Grey

2 875,83

3 451,00



B97 ‑ Crystal White Pearl Effect – бял металик с акцент в синьо BMW i Blue

2 875,83

3 451,00



C1U ‑ E‑Copper – бронзов металик с акцент в сиво Frozen Grey

1 315,00

1 578,00



C22 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик с акцент в сиво Frozen Grey

0,00

0,00



C23 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик с акцент в синьо BMW i Blue

0,00

0,00



C50 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик с акцент в бронзово E‑Copper

0,00

0,00



само с опция 7E3



490 ‑ BMW Individual Donington Grey – сив металик с акцент в сиво Frozen Grey

2 875,83

3 451,00



575,00

690,00



0,00

0,00



328,33

394,00



0,00

0,00



Екстериор
Спирачни апарати, цветни

2BQ

в комбинация с опция 7E3 / ZXY
Екстериор Shadow Line

339

в комбинация с опция 7E3

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване
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Опция

Код

Пакети

Цена
в лева
с ДДС

Цена
в лева
без ДДС

i8 Роудстър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

Пакет Aerodynamic

7AR

1 150,83

1 381,00



Пакет Ultimate Sophisto Edition

7E3

14 791,67

17 750,00



‑п
 одобрена аеродинамика за повишена динамичност и още по‑уверено шофиране
‑ включва преден разпределител отляво и отдясно, както и заден спойлер
Цветове:
‑ C50 Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик с акцент в бронзово E‑Copper
Тапицерия:
‑ NKED Естествена кожа „Exclusive“ с акценти от плат E‑Copper | E‑Copper / Amido – бронзов | бронзов / черен
Гуми / джанти:
‑ 2EQ 20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516 в бронзово E‑Copper, с различен размер гуми за преден и
заден мост
Оборудване:
‑ 2BQ Спирачни апарати, цветни
‑ 339 Екстериор Shadow Line
‑ 4U1 Контролери с керамичен пръстен
‑ 674 HiFi озвучителна система Harman Kardon
само с опция 7LK



не се предлага с опция ZXV / ZXY



Пакет Travel

7LK

в комбинация с опция 7E3

985,83

1 183,00



0,00

0,00



4 185,83

5 023,00



Оборудване:
‑ 493 Пакет за съхранение
Допълнително съдържание:
‑ Джоб за карта (кожа Nappa), включително релефен надпис i8
‑ Разделящи елементи (Alcantara) в отделенията за съхранение зад седалките
Пакет BMW i Pure Impulse

ZXV

Пакет BMW i Pure Impulse Plus

ZXY

Оборудване:
‑ 2W8 20" BMW i Алуминиеви джанти тип W‑spoke 470, с различен размер гуми за преден и заден мост (алтернативно:
27K / 2ES / 2HP)
‑ 493 Пакет за съхранение
‑ 5A4 LED предни светлини с допълнителни елементи (алтернативно: 5AZ)
‑ 674 HiFi озвучителна система Harman Kardon
7 823,33

9 388,00



Оборудване:
‑ 2BQ Спирачни апарати, цветни
‑ 4CQ Декоративни елементи на интериора „DryCarbon“
‑ 7Y9 BMW i интериорен дизайн „Halo“ (алтернативно: 7Y6)
само с опция ZXV
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 Стандартно оборудване



 Допълнително оборудване

Код

Гуми и джанти
20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516, двуцветни, с различен 27K
размер гуми за преден и заден мост
в комбинация с опция ZXV

20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516 в бронзово E‑Copper, с 2EQ
различен размер гуми за преден и заден мост

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

Опция

2 958,33

3 550,00



862,50

1 035,00



0,00

0,00



2 958,00



само с опция 7E3



20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516, черни, с различен
размер гуми за преден и заден мост

2ES

2 465,00

20" BMW i Алуминиеви джанти тип Turbine 444, с различен размер гуми за
преден и заден мост, BMW EfficientDynamics

0,00

0,00



2G4

1 396,67

1 676,00



2KQ

0,00

0,00



20" BMW i Алуминиеви джанти тип W‑spoke 470, с различен размер гуми за 2W8
преден и заден мост

2 465,00

2 958,00



20" BMW i Алуминиеви джанти тип Turbine 625, с различен размер гуми за
преден и заден мост

0,00

0,00



2 958,33

3 550,00



862,50

1 035,00



2PA

0,00

0,00



2VC

0,00

0,00



NG

0,00

0,00



в комбинация с опция ZXV

20" BMW i Алуминиеви джанти тип Radial‑spoke 516, с различен размер
гуми за преден и заден мост

в комбинация с опция ZXV

2HP

в комбинация с опция ZXV
Секретни болтове

Комплект за ремонт на гуми

Тапицерия
Изцяло кожен салон „Spheric“, с перфорирана кожа

NGEF ‑ Black / Ivory White | Black / Ivory White – черен / бял | черен / бял



NGHA ‑ Amido | Black / Amido – черен | черен / черен
Естествена кожа „Exclusive“ с акценти от плат



NK

0,00

0,00



NKED ‑ E‑Copper | E‑Copper / Amido – бронзов | бронзов / черен



само с опция 7E3 / 7Y6



NKFD ‑ Dalbergia Brown | Dalbergia Brown / Carum Spice Grey – кафяво | кафяво / сиво



само с опция 7Y9



Интериор

Декоративни елементи на интериора „DryCarbon“

4CQ

в комбинация с опция ZXY

Контролери с керамичен пръстен
в комбинация с опция 7E3

4U1

3 205,00

3 846,00



0,00

0,00



1 068,33

1 282,00



0,00

0,00
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Опция

Код

Интериор
BMW i интериорен дизайн „Accaro“

7Y6

в комбинация с опция ZXY

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

5 423,33

6 508,00



821,67

986,00



Тапицерия:
‑ NKED Естествена кожа „Exclusive“ с акценти от плат E‑Copper | E‑Copper / Amido – бронзов | бронзов / черен
Оборудване:
‑ 4AA Таван в цвят антрацит
‑ Кожен волан: черен с контрастен пръстен BMW i Satin Silver – сребристо
‑ Арматурно табло: кожени декоративни елементи от естествена кожа „Еxclusive“ и кожа „Walknappa“ Amido – черна
‑ Вътрешна повърхност: Amido металик
‑ Седалки: естествена кожа „Exclusive“ Amido / E‑Copper с текстилен акцент „Anthracite“ E‑Copper – антрацит (информация:
естествена кожа „Exclusive“ – естествена кожа в цвят маслинови листа)
‑ Врати и странични декоративни елементи: естествена кожа „Exclusive“ Amido – черна
‑ Панели на вратите: кожа „Walknappa“ Amido – черна
‑ Цвят на интериора: E‑Copper / Amido – бронзов / черен
‑ Декоративни лайстни на праговете с обозначение „i8", повърхност Amido металик
BMW i интериорен дизайн „Carpo“

CARP

0,00

0,00



Особеност: функция, елегантност, спортен дух, изработка
Тапицерия:
‑ NGEF Изцяло кожен салон „Spheric“, с перфорирана кожа Black / Ivory White | Black / Ivory White – черен / бял | черен / бял
(алтернативно: NGHA)
Оборудване:
‑ 4AA Таван в цвят антрацит
‑ Кожен волан: черен с контрастен пръстен в Satin Silver – сребристо
‑ Арматурно табло: кожени декоративни елементи от естествена кожа „Еxclusive“ – черно и кожа „Walknappa“ Ivory White –
бяло (NGEF) или кожа „Walknappa“ Amido (NGHA)
‑ Вътрешна повърхност: Amido металик
‑ Седалки: изцяло кожен салон „Spheric“ перфориран, Black / Ivory White – черно / бяло (NGEF), двоен шев в ненатрапчив
контрастиращ цвят или изцяло кожен салон „Spheric“ перфориран, Amido (NGHA), двоен шев в ненатрапчив контрастиращ
цвят
‑ Врати и странични декоративни елементи: Естествена кожа „Exclusive“ – черна (информация: естествена кожа „Exclusive“ –
естествена кожа в цвят маслинови листа)
‑ Панели на вратите: кожа „Walknappa“ Ivory White – бяло (NGEF) / Amido – черно (NGHA)
‑ Цвят на интериора: Black / Ivory White – черно / бяло (NGEF) или Black / Amido – черно / черно (NGHA)
BMW i интериорен дизайн „Halo“

7Y9

в комбинация с опция ZXY

4 601,67

5 522,00



0,00

0,00



Особеност: високо качество, естествена естетика, отговорност
Тапицерия:
‑ NKFD Естествена кожа „Exclusive“ с текстилен акцент Dalbergia Brown | Dalbergia Brown / Carum Spice Grey – кафяво |
кафяво / сиво
Оборудване:
‑ 4AA Таван в цвят антрацит
‑ 4FG Колани BMW i Blue
‑ Кожен волан: Кафяво „Dalbergia“ с контрастиращ пръстен в синьо BMW i Blue
‑ Арматурно табло: декоративни елементи от естествена кожа „Exclusive“ Dalbergia Brown – кафяво и кожа „Walknappa“
Carum Spice Grey – сиво, вътрешна повърхност Amido металик
‑ Седалки: естествена кожа „Exclusive“ с текстилен акцент „Anthracite“ – антрацит (информация: естествена кожа „Exclusive“
– естествена кожа в цвят маслинови листа), двойни шевове BMW i Blue
‑ Врати и странични декоративни елементи: естествена кожа „Exclusive“ Dalbergia Brown – кафяво
‑ Панели на вратите: кожа „Walknappa“ в цвят Carum Spice Grey – сив
‑ Цвят на интериора: Dalbergia Brown / Carum Spice Grey – кафяво / сиво
‑ Декоративни лайстни на праговете с обозначение „i8", повърхност Amido металик
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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

Код

Помощни системи*
Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), предна и задна броня
Контрол на скоростта със спирачна функция
Асистент за шофиране

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

Опция

508

0,00

0,00



544

0,00

0,00



5AS

0,00

0,00



Оборудването за безопасност Асистент за шофиране подпомага водача в редица пътни ситуации и помага да се
избягват сблъсъци или да се намалят последствията от тях. То комбинира Предупреждение при напускане на пътната
лента, Предупреждение при опасност от сблъсък, Предупреждение за пешеходци с лека спирачна функция, Асистент за
дълги светлини, Камера за обратно виждане и системата „Птичи поглед“. Предупреждението при напускане на лентата
разпознава пътните маркировки и известява на водача за нежеланата смяна на лентата чрез вибрации на волана при
скорости над около 70 км/ч. Предупреждението при опасност от сблъсък и Предупреждението за пешеходци с лека
спирачна функция в града идентифицира автомобили или пешеходци, предупреждава водача, подготвя спирачките за
по‑бърза реакция и ако е необходимо, спира автомобила самостоятелно.

Видимост и светлини
Пакет огледала

430

0,00

0,00



Пакет светлини

521

0,00

0,00



563

0,00

0,00



5A4

493,33

592,00



0,00

0,00



Сензор за дъжд
LED предни светлини с допълнителни елементи
в комбинация с опция ZXV

В допълнение към серийното оборудване, LED фаровете с разширени функции предлагат специално разпределение на
светлината на магистрали и междуградски пътища. Възможни са функции за къси светлини, завиващи светлини и при
градски условия, както и странични и дневни светлини с LED светодиоди. С автоматичен контрол на обхвата на светлините.
BMW Лазерни светлини
в комбинация с опция ZXV

5AZ

10 354,17

12 425,00



9 935,00

11 922,00



По време на режим, зависим от скоростта, BMW Лазерни светлини имат обсег до повече от 500 метра – почти двойно
повече от традиционните фарове. Чрез използването на такава технология за своите предни светлини Вашето BMW
подобрява сигурността, като увеличава чувствително видимостта при шофиране в тъмното. За разлика от традиционните
светлинни източници, изключително ярките и мощни BMW Лазерни светлини имат много по‑висока интензивност на
светлината. Фаровете се отличават с акценти в син цвят и надпис „BMW Laserlight“. В оборудването са включени LED
дълги светлини с лазерен модул, LED къси светлини, LED светлини за паркинг, дневни LED светлини и LED мигачи.
не се предлага с опция 5A4



*	Забележка: Обхватът на системата, с която работи съответната опция, осигурява само помощ при шофиране в определени от
системата граници. Отговорността да реагира на реалната пътна ситуация остава върху съответния водач.
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Опция

Код

Седалки
Електрическо регулиране на предните седалки
Подлакътник за предните места

Отопление на предните седалки

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

458

0,00

0,00



473

0,00

0,00



494

0,00

0,00



249

0,00

0,00



534

0,00

0,00



Волани
Мултифункционален волан

Комфорт
Автоматична климатична инсталация

Функционално оборудване
Алармена система

Вградено универсално дистанционно управление
Система за комфортен достъп
BMW Display ключ
Велурени стелки

Пакет за съхранение

302

0,00

0,00



319

427,50

513,00



322

0,00

0,00



3DS

0,00

0,00



423

0,00

0,00



493

476,67

572,00



0,00

0,00



736

0,00

0,00



609

0,00

0,00



в комбинация с опция 7LK / ZXV
Втори ключ на автомобила

Радио и навигация
Навигационна система Professional

Базираната на диск навигационна система Professional е гъвкава, лесна и удобна за използване, и предлага богата гама
от услуги. Тя включва 8,8 инчов чувствителен на допир дисплей, с функция „Split screen“, радио BMW Professional с DVD
устройство, USB порт и 20 GB вградена памет, предназначена за личната Ви музикална колекция. Системата може да се
управлява интуитивно чрез Touch екрана, с гласови команди, през iDrive Touch контролера, чрез бутоните в дирекното
меню или с помощта на до осем програмируеми функционални отметки за бърз достъп. Услугата за планиране на
маршрути може да бъде персонализирана с помощта на предварително избрани критерии. Насочването се извършва
чрез стрелка или изобразяване на картата: 3D изглед и сателитна гледка спомагат за по‑лесното намиране на Вашата
дестинация. В режим ECO PRO асистентът за предварително планиране използва данните от навигацията, като целта е да
се осигури ефективен стил на шофиране и проактивна стратегия за превключване на предавки в атоматичен режим.
Обновяването на картите е възможно до 3 години без лицензионни такси.
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 Допълнително оборудване

Код

Комуникация и информация

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

Опция

BMW Head‑Up дисплей

610

Телеуслуги

6AE

0,00

0,00



6AK

0,00

0,00



0,00

0,00



Пълноцветният BMW Head‑Up дисплей проектира цялата важна информация за пътуването директно в полезрението на
водача, което му позволява да се концентрира напълно върху шофирането. Дисплеят изобразява данни като актуалната
скорост и – в зависимост от оборудването – указанията на навигационната система, имена на песните и телефонния
указател, както и предупрежденията на асистиращите системи. Освен това шофьорът може да избере коя информация да
се показва в допълнение към актуалната скорост и предупрежденията от помощните системи.
ConnectedDrive Услуги

Опцията ConnectedDrive Услуги формира основата за функциите BMW ConnectedDrive, които предоставят на водача голямо
разнообразие от информация, развлечения и услуги по време на пътуване. Това включва достъп до информации свързани
с текущата локация, като времето и новини, както и онлайн търсене чрез Google™ и практични офис функции. Услуги и
допълнителни информации като възможности за паркиране, както и препоръки за настаняване и хотел, могат да бъдат
избирани директно през автомобила без да е необходим смартфон чрез менюто Connected Drive. Освен това могат да
бъдат използвани избрани приложения за смартфон.
Забележка:
Включва безплатно ползване на BMW Online през първите 3 години. След изтичане на срока на валидност тази услуга
може да бъде подновена.
Real Time Traffic Information*

Concierge Service*
Remote Services*

Подготовка за Apple CarPlay*

Разширена телефония с допълнителни възможности за свързване на
смартфон

6AM

0,00

0,00



6AN

0,00

0,00



6AP

0,00

0,00



6CP

493,33

592,00



6NS

0,00

0,00



Разширената телефония с допълнителни възможности за свързване на смартфон улеснява безжичното свързване на
няколко съвместими мобилни телефона и отделен аудио плейър едновременно към автомобила, като се използва Bluetooth
интерфейс и функционалността „Hands‑free“. Свързаните устройства се управляват чрез бутоните за управление на
автомобила. Мрежовата връзка може да бъде подобрена чрез свързване към външната антена. За тази цел е предоставен
Snap‑in адаптер с функция за зареждане (съвместим с редица мобилни телефони), който позволява и удобно ползване с
една ръка.
Телефония с безжично зареждане

6NW

Пакет ConnectedDrive Услуги

7S9

164,17

197,00



Телефонията с безжично зареждане включва поставка с функция за безжично зареждане. Освен това на разположение
са и два напълно функционални USB порта със заряден ток до 2 ампера за бързо зареждане на мобилни устройства.
Антената на покрива осигурява също толкова добър сигнал за мобилните телефони, както и извън автомобила. Втори
микрофон с допълнителен контрол на силата на звука осигурява оптимална чуваемост на функцията „Hands‑free“ дори и
за пътника до водача. Възможно е едновременното свързване на до два мобилни телефона и един мобилен музикален
плейър чрез Bluetooth. Пакетът „Телефония“ включва и Bluetooth Office с достъп до функциите календар, SMS и
електронна поща за съвместимите смартфони.
0,00

0,00



Оборудване:
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service

* 	Включва ползване на услугите за първите 3 години. Услугата Подготовка за Apple CarPlay включва ползване на услугата за
първата 1 година. След изтичане на срока на валидност тези услуги могат да бъдат активирани наново срещу заплащане.
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Опция

Код

Аудиосистеми и развлечение
HiFi озвучителна система Harman Kardon

674

в комбинация с опция 7E3 / ZXV

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

i8 Роудстър

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

1 479,17

1 775,00



0,00

0,00



Класическа музика, поп, рок или соул: Озвучителната система Harman Kardon успява да извлече най‑доброто от всички
музикални жанрове. HiFi озвучителната система Harman Kardon използва външен цифров усилвател в багажното
отделение с 280 W мощност. Усъвършенстваните акустични характеристики на системата изпълват пространството
с техния впечатляващ звук, а множеството възможности за донастройване са изцяло приспособени за автомобила.
Системата се състои от общо дванадесет високоговорителя: високочестотен говорител и говорител за средните честоти на
арматурното табло, по два високочестотни говорителя и говорител за средните честоти, разположени както във вратите,
така и на C‑колоните на автомобила. Говорителят за ниски честоти е разположен при задната седалка. Рамките на всички
високоговорители са изработени от метал. Алуминиевият надпис „harman/kardon“ върху високочестотните говорители на
вратите допринася за изящния вид на интериора, като същевременно дава визуална индикация за качеството на звука на
музикалната система.

Сервиз*
Service Inclusive – 5 години / 100 000 км

7NH

0,00

0,00



Service Inclusive Plus – 5 години / 100 000 км

7NA

3 246,67

3 896,00



Премахване на Service Inclusive

ZS5

‑719,17

‑863,00



Repair Inclusive – 4 години / 200 000 км

7CH

4 087,50

4 905,00



Repair Inclusive – 5 години / 200 000 км

7CK

8 038,33

9 646,00



879

0,00

0,00



880

0,00

0,00



включва периодичните обслужвания на автомобила
включва периодичните обслужвания и подмяна на нормално износващи се части

Удължена гаранция*
удължава гаранцията на автомобила до 4 години или 200 000 километра, което настъпи първо
удължава гаранцията на автомобила до 5 години или 200 000 километра, което настъпи първо

Други
Експлоатационна и сервизна книжка на автомобила на немски език

Експлоатационна и сервизна книжка на автомобила на английски език

*	Моля, свържете се с Вашия оторизиран дилър на BMW за допълнителна информация относно Service Inclusive, допълнителни
пакети и Удължена гаранция.
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СТРУВА СИ ДА СИ ГЪВКАВ. BMW FINANCIAL SERVICES.

Вие знаете точно какво искате, а ние можем да ви
помогнем да го постигнете. С гъвкавите лизингови
предложения на BMW Financial Services.
Изборът на нов автомобил е един изцяло индивидуален
процес – тогава защо при финансирането му нещата да стоят
по друг начин? Да станеш собственик на ново BMW е много
повече от обикновена финансова сделка. Това е началото на
едно силно и дълготрайно партньорство.
Ето защо BMW Financial Services създаде гама от лизингови
продукти толкова индивидуални, колкото сте и вие самите.
BMW Financial Services разработва лизингови продукти, които
ви осигуряват по‑ниска цена за придобиване и изключителна
гъвкавост: вие избирате размера на месечните вноски,
лизинговия период и размера на първоначалната вноска –
за да създадете схема, която най‑добре отговаря на вашия
бюджет.
Нашите финансови специалисти ще ви предложат
най‑подходящото лизингово решение, което отговаря
на вашите нужди, оставяйки радостта да шофирате
вашето ново BMW.

BMW Financial Services ви предлага:
1. Атрактивни условия
Като доставчик на финансови решения, специално разра‑
ботени за нашите продукти, ние можем да ви предложим
изключително атрактивни условия.
2. Индивидуални и гъвкави решения за финансиране
Изберете финансиране, което най‑добре отговаря на вашия
бюджет: продължителност, първоначална вноска и следова‑
телно най‑подходящата за вас лизингова вноска.
3. Бърз и удобен процес на кандидатстване
Вие се радвате на минимален брой изисквания и кратко
време за одобрение на вашето искане за лизинг.
4. Гъвкави финансови продукти
Вие можете да изберете финансов продукт, който най‑добре
отговаря на вашите нужди: Финансов лизинг (с или без
остатъчна стойност) или Оперативен лизинг.
5. Лесно, бързо, на едно място
След като изберете автомобил, ние ще ви помогнем да
спестите време и усилия. Докато сте при дилъра на BMW,
ние ще се погрижим за всички финансови въпроси – без
да е необходимо да ходите никъде другаде.
6. Финансовият партньор на ваша страна
Нашата цел не е да ви предложим обикновени финансови
услуги, а да ви предоставим най‑доброто индивидуално
финансово решение за вас и вашето BMW.
BMW Financial Services е създаден да покрие очак‑
ванията на водачите на BMW и да отговори на харак‑
теристиките на автомобила, който финансираме.

За допълнителна информация относно BMW Financial Services, моля свържете се с вашия BMW дилър и поискайте
индивидуална оферта.
Посетете ни в Интернет на адрес www.bmw.bg и научете повече за лизинговите условия, предлагани от BMW Financial
Services.

BMW Financial Services в България се предлага от УниКредит Лизинг ЕАД.
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За повече информация, моля обърнете се към най‑близкия BMW i агент:

Всички посочени цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото да коригира цени, технически данни,
както и опции без допълнително предупреждение. Допълнителна информация за опции и срокове за доставка можете
да получите от Вашия оторизиран BMW i агент.
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