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2C11 BMW 218d Active Tourer (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t) HUF 9 176 000,00

7LC Advantage modell (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t) HUF 553.000,00

Műszaki adatok

Hengerűrtartalom 1995 cm3
Teljesítmény 110 kW (150k ) 0 1/min

Városi fogyasztás 4,9 l/100km
Országúti fogyasztás 4,4 l/100km
Vegyes fogyasztás 4,6 l/100km
CO2 kibocsátás 120 g/km

Szín és kárpit (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t)

475 Zafírfekete metál fényezés HUF   233 100,00
ERL1 Race szövetkárpit Antracit/Szürke kiemeléssel I Fekete HUF         0,00

Alapfelszereltség (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t)

249 Multifunkciós kormánykerék
2VB Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer
2VC Gumijavító készlet
2VG Performance Control
423 Velúr lábszőnyeg
428 Elakadásjelző háromszög és elsősegélycsomag
470 ISOFIX gyerekülés rögzitési pontok elöl
473 Első kartámasz
493 Tárolócsomag
520 Ködfényszóró
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Az Ön elérhetőségéhez a Autófókusz Kft. (9700 Szombathely Kőszegi út ) adatbázisából jutottunk hozzá, az Ön által 
megadott adatok és hozzájárulás alapján. Adatait abból a célból kezeljük, hogy termékeinkkel, szolgáltatásainkkal és cégünk 
közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót juttassunk el Önnek, illetve termékeink és 
szolgáltatásaink minőségének fejlesztése érdekében Önhöz kérdéseket intézzünk. Adatait az Ön hozzájárulásától számított 5 
évig, vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Adatai feldolgozásának céljából a Autófókusz Kft. a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízhat meg, és az így bevont bármely 
adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbíthatja. A kapcsolattartáshoz szükséges 
adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) és az Ön által a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási 
információkat együttesen (egymástól nem elválasztva ill. anonimizálva) kezeljük. Ön a 9700 Szombathely Kőszegi út  alatti 
címen, az +36/94/514885 telefonszámon, vagy a bmwertekesites@autofokusz.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai 
helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a 
harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy 
bizonyos adataival kapcsolatban. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, ezt 
egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és 
piackutatási megkeresés nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma vonatkozásában 
külön-külön is élhet. Az adatkezelés önkéntes. Adatkezelési azonosító: 
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6AC Vészhívás
6AE Teleszerviz
6AK ConnectedDrive szolgáltatások

Extrafelszereltség (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t)

205 Steptronic sebességváltó HUF 675.400,00
255 Sport bőrkormány HUF  37.200,00
2PA Kerékőr HUF      0,00
2U9 17" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 385 HUF 236.400,00
3AA Tetősín HUF  77.700,00
3AR Hátsó csomagtartó előkészítés HUF  71.000,00
413 Csomagtér-elválasztó háló HUF  64.200,00
431 Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükrök HUF  57.500,00
481 Sportülések a vezető és az első utas számára HUF 165.500,00
494 Ülésfűtés a vezető és az első utas számára HUF 111.500,00
4LU Magasfényű fekete belső díszítőelemek Pearl króm 

kiemeléssel
HUF  50.700,00

4UV Lehajtható asztalkák hátul HUF  64.200,00
521 Esőszenzor és automatikus világításvezérlés HUF      0,00
5A4 Fényszórók LED technológiával, kibővített tartalommal HUF 334.400,00
6FW Média HUF      0,00
6UN Navigáció HUF 388.400,00
775 BMW Individual antracit tetőkárpit HUF  71.000,00
316 Automatikus csomagtérajtó-működtetés HUF         0,00
4FD Ülésállítás a hátsó üléseknél HUF         0,00
508 Parkolássegítő rendszer (PDC) elöl, hátul HUF   118 200,00
534 Automatikus klímaberendezés HUF         0,00
544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval HUF         0,00
5DP Parkolóasszisztens HUF         0,00
 
Karbantartás (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t)

7NH Service Inclusive - 5 év / 100.000 km HUF      0,00

Összesen szín, kárpit és extrák HUF 3 309 400,00

Listaár (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t) HUF 12 485 400,00
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közreműködésével szervezett rendezvényekkel kapcsolatos tájékoztatót juttassunk el Önnek, illetve termékeink és 
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Végösszesen ÁFÁ-val HUF 12 485 400,00

ÁFA (27 %) HUF 2 625 712,19

Regisztrációs adó HUF   135 000,00

Fizetendő összesen HUF 12 485 400,00

A BMW Financial Services finanszírozási ajánlata:

Önerő: HUF         0,00 
Futamidő Hónap 0 
Havi törlesztőrészlet HUF         0,00 
THM: %         0,00
Kamat: %         0,00
Maradványérték: HUF         0,00
Pénznem: HUF


