
Št. ponudbe

Datum ponudbe

Izpis ponudbe

Prodajni svetovalec

Telefon

Mobilni telefon

Fax

E-mail

Veljavnost do

Podjetje
BMW Vertriebs GmbH

Naslov
Ameriška ulica
1000 Ljubljana

Telefon
+386 1 586 73 11

Fax
+386 1 586 73 99

E-mail
info@bmwgroup.com

Davčna št.
76371697

ID DDV
SI7637169

Matična št.
2246716

Banka 1
NLB

TR
02520202020520505

IBAN 1
SI56020680256148225

BIC 1
LJBASI2X
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BMW Vertriebs GmbH

BMW Vertriebs GmbH Podružnica Ljubljana
Ameriška Ulica 8
1000 Ljubljana
 

Ponudba
34432
27.06.2018
27.06.2018
Patricija zagar

Patricija.Zagar@partner.bmwgroup.com
11.07.2018

8E31 BMW 318i Limuzina (z DDV) EUR  34.200,00

7LF Verzija M Sport EUR   6.400,00
Tehnični podatki

Prostornina motorja 1499 cm3
Moč motorja 100 kW (136  KM) pri   1/min

Mestna 7 l/100km
Izvenmestna 4,7 l/100km
Kombinirana 5,5 l/100km
Emisija CO2 129 g/km

Zunanja barva in oblazinjenje (z DDV)

300 Alpine White EUR      0,00
LCNL Usnje Dakota Black / ekskluzivni šivi Blue | Black EUR      0,00

Serijska oprema (z DDV)

216 Servotronic
2PA Varnostni vijaki platišč
2VB Prikazovalnik tlaka v pnevmatikah
302 Alarmna naprava
423 Preproge iz velurja
428 Varnostni trikotnik
465 Sistem za prevažanje daljših predmetov
4AE Pomični naslon za roke spredaj
502 Naprava za pranje žarometov
521 Senzor za dež
5A1 LED luči za meglo
5A2 LED žarometi
5DA Možnost izklopa sovoznikove zračne blazine
5DC Zložljivi zadnji vzglavniki
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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 26.06.2018
Vrednosti za porabo goriva, emisije CO2 in električno energijo so bile določene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, in sicer 
v različici, ki je veljala v času homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji, prikazani 
doseg pa upošteva različne velikosti izbranih platišč in pnevmatik ter se lahko spreminja med konfiguracijo.
Vrednosti vozil že temeljijo na novi uredbi WLTP in so pretvorjene v vrednosti, ki so primerljive z NEDC, da je zagotovljena 
primerjava med vozili. Pri teh vozilih se lahko glede ustreznih davkov ali drugih dajatev, povezanih z vozili in glede (vsaj med 
drugim) emisij CO2, vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki so navedene tukaj, glede na nacionalno zakonodajo.
Specifikacije učinkovitosti CO2 so določene v skladu z Direktivo 1999/94/ES in Pkw-EnVKV, in sicer v različici, ki je veljala v 
času homologacije, ter temeljijo na porabi goriva in vrednostih CO2 v skladu s ciklom NEDC za klasifikacijo.
Vse dodatne informacije lahko najdete v Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 
zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov, ki vam je na voljo brezplačno na vseh pooblaščenih prodajnih mestih in na 
spletni strani www.BMW.si/emisije.

Stran 2 od 3

6AC Sistem za klic v sili
6AE Storitve Teleservices
6AK Storitve ConnectedDrive
6NH Dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom

Opcijska oprema (z DDV)

494 Ogrevana prednja sedeža EUR    396,00
5AC Asistent za dolgo luč EUR    139,00
606 Navigacijski sistem Business EUR   1.445,00
6WA Instrumentna plošča z razširjenimi vsebinami EUR    161,00
225 Standardno podvozje EUR    0,00
258 Praznovozne pnevmatike EUR    0,00
2PE 18" M lita alu. platišča Star-spoke 400 M s 

kombiniranimi pnevmatikami
EUR    0,00

337 M Sport paket EUR    0,00
3L8 Deli zunanjosti Aluminium Satinated EUR    0,00
431 Avtomatska zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala EUR    0,00
481 Športna prednja sedeža EUR    0,00
493 Odlagalni paket EUR    0,00
4WF Notranje okrasne letve Aluminium Hexagon s poudarki 

zaključkov Blue mat
EUR    0,00

508 Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj EUR  214,00
534 Avtomatska klimatska naprava EUR    0,00
544 Asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo EUR    0,00
563 Paket luči EUR    0,00
710 M usnjen volan EUR    0,00
715 M Aerodynamics paket EUR    0,00
775 BMW Individual notranji del strehe v barvi Anthracite EUR    0,00
8A6 Slovenska jezikovna različica EUR      0,00
8AV Navodila za uporabo v slovenskem jeziku EUR      0,00

Servis (z DDV)

7NH Service Inclusive - 5 let ali 100.000 km EUR      0,00

Skupaj zunanja barva, oblazinjenje in opcije EUR   8.755,00

Skupaj vrednost vozila (z DDV) EUR  42.955,00

Vrednost vozila z DDV EUR  42.955,00
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Popust EUR - 13.965,00

Vrednost brez DDV EUR  23.762,30

DDV znaša po stopnji 22% EUR   5.227,70

Skupaj za plačilo z DDV EUR  28.990,00


