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Model

Cena

BMW X7 M50d.

2 879 500 Kč

Výkon motoru: 294 kW (400 k)
Zdvihový objem: 2.993 cc
Spotřeba: 7,1 l/100km[2]
Emise CO2: 186 g/km[2]
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Exteriér

Cena

Metalický lak "Mineral White" (P0A96)

32 526 Kč

21" M kola z lehké slitiny Double-spoke 754 M,Bicolour,Runflat,Orbit
Grey (S01PB)

Interiér

0 Kč

Cena

Kůže Vernasca "Black s hnědým prošíváním/Black" (FMAH9)

0 Kč

Dřevěné obložení interiéru Fineline Black s metalickým efektem,
vysoce lesklé (S04LM)

0 Kč

26.03.2020

www.bmw.cz/myconfig/k4h8t7n0

3/7

Volitelná výbava
Pohon a převodovka

Cena

Interní (S01CB)

0 Kč

M sportovní výfukový systém (S01MA)

Standard

Sportovní automatická převodovka (S02TB)

Standard

Funkční vybavení

Cena

Alarm (S0302)

0 Kč

Komfortní přístupový systém (S0322)

0 Kč

Funkce plynulého dovírání dveří Soft-Close (S0323)

0 Kč

BMW Display Key (S03DS)

0 Kč

Síť zavazadlového prostoru (S0413)

0 Kč

Velurové koberečky (S0423)

Standard

Ambientní osvětlení (S04UR)

Standard

Volanty

Cena

M sportovní kožený volant (S0710)

Standard

Design interiéru

Cena

BMW Individual čalounění stropu Alcantara v barvě antracitu (S0776)

Standard

Design exteriéru

Cena

BMW Individual střešní podélné nosníky v provedení High-gloss Shadow
Line (S03MC)

0 Kč

M aerodynamický paket (S0715)

Standard

BMW Individual černé vysoce lesklé okenní lišty (S0760)

Standard

Černé vysoce lesklé okenní lišty BMW Individual s rozšířeným obsahem
(S07M9)

13 546 Kč

Bezpečnost

Cena

Ukazatel tlaku v pneumatikách (S02VB)

0 Kč
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Výstražný trojúhelník a lékárnička (S0428)

0 Kč

Aktivní ochrana (S05AL)

Standard

BMW Legal Emergency Call (S06AF)

0 Kč

Výhled a světla

Cena

LED mlhová světla (S05A1)

Standard

High-beam Assistant - asistent dálkových světel (S05AC)

Standard

Klimatizace

Cena

Protisluneční ochrana oken (S0420)

15 444 Kč

Asistenční systémy

Cena

Driving Assistant Professional (S05AU)
Součást Paket Innovation

40 638 Kč

Parking Assistant Plus (S05DN)
Součást Paket Innovation

14 898 Kč

Sedadla

Cena

Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce (S0481)

Standard

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce (S0494)

0 Kč

Komunikace a informace

Cena

Tachometr (S0548)

Standard

BMW Head-Up Display (S0610)

0 Kč

Teleservices (S06AE)

0 Kč

ConnectedDrive Services - přístup na BMW Online portál a integrace
aplikací (S06AK)

0 Kč

Paket Connected Professional (S06C3)

0 Kč

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně bezdrátového
dobíjení (S06NW)

0 Kč

BMW Live Cockpit Professional (S06U3)

Standard

BMW Gesture Control - ovládání vybraných funkcí vozu gesty (S06U8)
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HiFi systémy a zábava

Cena

Harman Kardon Surround Sound System (S0688)

Standard

Rádia a navigace

Cena

DAB tuner (digitální příjem rádia) (S0654)

0 Kč

Servis

Cena

Service Inclusive - 5 let / 100 000 km (S07NH)

0 Kč

Podvozek

Cena

M sportovní brzdy včetně třmenů v modré barvě (S02NH)

Standard

M sportovní diferenciál (S02T4)

Standard

Kola/pneumatiky

Cena

Dojezdové pneumatiky Runflat (S0258)

Standard

Bezpečnostní šrouby kol (S02PA)
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Cena

Cena

Základní model

2 879 500 Kč

Vybraná výbava

117 052 Kč

VAT

520 063 Kč

Celková cena:

2 996 552 Kč

Emise CO2: 186 g/km.
[2]

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje
se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a
rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se
během konfi gurace lišit. Hodnoty pro vozidla označená (2) jsou již založené na nové metodice WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající
NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel,
se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě
emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.
Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Uvedené ceny nezahrnují transportní náklady a předprodejní
servis ve výši 9 000 Kč včetně DPH. Vámi provedená konfigurace vozu je pouze indikativní a není v
žádném případě nabídkou ve smyslu § 1732 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění. Konfigurace obsahuje kombinaci možné a dostupné výbavy. Nabídka uvedeného zboží
se průběžně mění a doplňuje, přičemž nelze vyloučit situaci, že ke dni objednávky požadovaného vozu
bude dostupná jiná výbava či příslušenství a dostupnost konkrétního zboží, vč. cenové nabídky nebude
odpovídat okamžiku, ke kterému jste v rámci konfigurace vybíral jeho jednotlivé součásti. Ačkoliv se
má za to, že informace týkající se ceny, technických údajů a vybavení vozidel jsou přesné, nemusí být
aktuální v důsledku změny cenových a produktových podmínek. Pro aktuální informace týkající se
nabízeného zboží se, prosím, obraťte na příslušného autorizovaného dealera vozů BMW, který pro Vás
ověří dostupnost Vámi preferované konfigurace a aktuálnost informací týkající se výsledné ceny vozu.
Spotřeba paliva v l/100 km a emise CO2 v g/km představují průměrné hodnoty. Hodnoty v závorkách
platí pro automatickou převodovku. Výrobce si vyhrazuje právo na chyby a opomenutí, změny cen,
technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění.
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