530d xDrive Sedan
Sériové provedení
1 964 950 Kč

https://configure.bmw.cz/cs_CZ/configid/u0d7v8x5
Link na vaši unikátní konfiguraci 530d xDrive Sedan bude funkční 30 dní, takže se k ní můžete vrátit, učinit
změny, zakoupit vůz nebo si domluvit testovací jízdu.

Motor/Technické údaje
Informace o motoru
Výkon motoru

Druh paliva

210 kW (286 k) / 4000-4000 1/min*

Diesel

Kompresní poměr

Zdvihový objem motoru

16,5:1

2993 cm³

Maximální točivý moment motoru

Zdvih/vrtání

650 Nm (1500-2500 1/min)

90 mm / 84 mm

Převodovka

Druh pohonu

Sportovní automatická převodovka

Pohon všech kol

Počet válců/ventilů na válec

6/4
*Mild-Hybrid-Technology [8 kW (11 PS)]

Spotřeba paliva
Spotřeba paliva

Emise CO2 (kombinace)

4,8 l/100 km[2]

126 g/km[2]

Jízdní výkony/hmotnost

Maximální rychlost

Provozní hmotnost

250 km/h

1895 kg

Povolené zatížení přední/zadní nápravy

Zrychlení (0–100 km/h)

1250 kg / 1360 kg

5,4 s

Celková hmotnost

Celková hmotnost včetně přívěsu (nebrzděného)

2505 kg

3255 kg

Objem palivové nádrže

Užitečné zatížení

66 l

685 kg

Rozměry
Délka/šířka/výška

Šířka včetně zrcátek (řidič/spolujezdec)

4963 mm / 1868 mm / 1479 mm

2126 mm (1069 mm / 1057 mm)

Počet sedadel

Rozvor náprav (průměr otáčení)

5

2975 mm (12,4 m)

Objem zavazadlového prostoru

530 l - 530 l

Exteriér
0 Kč

Nemetalický lak "Alpine White" (P0300)

0 Kč

18" kola z lehké slitiny W-spoke 632 (S027P)

Interiér
0 Kč

Látka Rhombicle / Alcantara "Anthracite / Black" (FHRAT)

0 Kč

Obložení interiéru Aluminium Rhombicle Smoke Grey s
lištou Pearl Chrome (S04KH)

Pakety
Volitelné
159 874 Kč

M Sportovní paket (S0337)

Volitelná výbava
Volitelné
0 Kč

Sportovní automatická převodovka (S02TB)

0 Kč

Ambientní osvětlení (S04UR)

0 Kč

M sportovní kožený volant (S0710)

0 Kč

BMW Individual čalounění stropu v barvě antracitu
(S0775)
0 Kč

Bez označení modelu (S0320)

0 Kč

Bez označení linie (S03DZ)

0 Kč

M aerodynamický paket (S0715)

0 Kč

BMW Individual černé vysoce lesklé okenní lišty (S0760)

0 Kč

High-beam Assistant - asistent dálkových světel (S05AC)

0 Kč

Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce (S0481)

0 Kč

M sportovní brzdy včetně třmenů v modré barvě
(S02NH)
0 Kč

M sportovní podvozek (S0704)

2 704 Kč

Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth včetně
bezdrátového dobíjení (S06NW)
12 194 Kč

Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce (S0494)

13 546 Kč

Protisluneční ochrana oken (S0420)

16 250 Kč

Automatické ovládání dveří zavazadlového prostoru
(S0316)
18 980 Kč

Parking Assistant (S05DM)

24 388 Kč

Komfortní přístupový systém (S0322)

27 092 Kč

Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a BMW Selective Beam (S0552)
29 796 Kč

Harman Kardon Surround Sound System (S0688)

32 526 Kč

Aktivní systém pro automatické udržování rychlosti včetně Stop&Go (S05DF)
0 Kč

Alarm (S0302)

0 Kč

Velurové koberečky (S0423)

0 Kč

Průchozí nakládací systém (S0465)

0 Kč

Ukazatel tlaku v pneumatikách (S02VB)

0 Kč

Výstražný trojúhelník a lékárnička (S0428)

0 Kč

BMW Emergency Call (automatické/manuální volání v případě nouze) (S06AC)
0 Kč

Paket zrcátek (S04T8)

0 Kč

Automatická klimatizace (S0534)

0 Kč

Teleservices (S06AE)

0 Kč

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

0 Kč

Paket Connected Professional (S06C3)

0 Kč

BMW Live Cockpit Plus (S06U2)

0 Kč

DAB tuner (digitální příjem rádia) (S0654)

0 Kč

Bezpečnostní šrouby kol (S02PA)

0 Kč

Sada na opravu pneumatik (S02VC)

Přehled ceny.
Základní cena včetně DPH

1 627 600 Kč

Cena volitelné výbavy včetně DPH

337 350 Kč

DPH (21 %)

341 024 Kč

Celková cena včetně DPH

1 964 950 Kč

Financování.
BMW Financial Services nabízí řadu možností financování, které vám pomohou posadit se za volant nového nebo ojetého BMW. U každého BMW Autorizovaného dealera najdete specialistu na finanční služby,
který vám představí nabízené možnosti. Záleží, zda budete chtít na konci kontraktu vůz vlastnit, nebo se
rozhodnete pro operativní leasing. Všechny možnosti vám představí a vy se pak můžete rozhodnout. Jakmile vyberete vhodné financování vozu, jež nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu, vše ostatní zařídíme my.
Postaráme se o všechno od papírování a telefonátů po domluvení předávky a uděláme vše, abyste mohli
co nejdříve vyrazit na cestu.

Ceny jsou nezávislým doporučením výrobce, včetně 21% DPH a bez přepravních nákladů. Chyby a
úpravy vyhrazeny. V případě dotazů, prosím, kontaktujte vašeho BMW Autorizovaného dealera.
[2]

Hodnoty spotřeby paliva a elektřiny jsou již založené na nové metodice WLTP a pro účely porovnání
vozidel jsou přepočtené na hodnoty odpovídající klasifikaci NEDC. Hodnoty CO2 u těchto vozidel se
pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě
emisí CO2, mohou lišit od hodnot zde uvedených. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v
Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty skutečné spotřeby paliva závisí ve značné míře
na počasí, jízdním stylu řidiče a zatížení vozu. Pro plug-in hybridní vozy byly tyto hodnoty dosaženy s
využitím kombinace elektrického pohonu a spalovacího motoru při plném nabití akumulátoru. Plug-in
hybridní a elektrické vozy vyžadují pro nabití baterie externí zdroj elektřiny. Více informací o oficiální
spotřebě paliva a emisích CO2 nových osobních automobilů lze nalézt v příručkách o spotřebě paliva
a emisích CO2 a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů, které získáte u všech
prodejců.
Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení. Údaje byly stanoveny podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 80/1268 v platném znění. Hodnoty se nevztahují na konkrétní vůz a nejsou
součástí závazné nabídky. Jsou navrženy výhradně pro účely srovnání různých typů vozidel.

