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invelt - s.r.o.
Jeremiášova 1127/5
15500
Praha

Nabídka
Číslo nabídky 109836

Datum 21.09.2020
Prodejce prodej praha

Telefon 257 117 222
Mobil

Fax

E-mail marketa.vaneckova@invelt.com
Platnost do 05.10.2020

XP31 MINI Cooper SE Hatch (cena včetně DPH) Kč    882 700
Technická data

Válce / ventily 0 / Spotřeba paliva - město - l/100 km
Zdvihový objem 0 ccm Spotřeba paliva - mimo město - l/100 km
Výkon  kW ( k) při 1/min Spotřeba paliva - kombinovaná - l/100 km
Točivý moment Nm při 1/min Emise CO2 - g/km
Maximální rychlost 0 km/h Pohotovostní hmotnost  kg
Zrychlení 0-100 km/h 0 s

Barva a čalounění (cena včetně DPH)

B71 Metalický lak "Moonwalk Grey" Kč          0
BZE1 Látka Double Stripe "Carbon Black / Carbon Black" Kč          0

Sériová výbava (cena včetně DPH)

1NR 16" MINI Electric Revolite Spoke
249 Multifunkční volant
255 Sportovní kožený volant
2PA Bezpečnostní šrouby kol
2VB Ukazatel tlaku v pneumatikách
2VC Sada na opravu pneumatik
2VG Performance Control-systém pro zvýšení dynamiky jízdy při průjezdu zatáčkou
302 Alarm
423 Velurové koberečky
428 Výstražný trojúhelník a lékárnička
470 Kotvicí body pro dětskou sedačku ISOFIX
481 Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce
4C1 Čalounění loketních opěrek ve dveřích a kolenních opěrek Carbon Black
4DC Interiérové povrchy (konzola/dveře) v provedení "Black Checkered"
4T9 Tepelné čerpadlo
4U6 Třífázové rychlonabíjení střídavým proudem
4U7 Rychlonabíjení stejnosměrným proudem
4U9 Akustická ochrana chodců
4VA Přepínač jízdních režimů MINI
521 Dešťový senzor a automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti
534 Automatická klimatizace
550 Palubní počítač
5A1 LED mlhová světla



Číslo nabídky

Datum

Platnost do

Nabídka
109836
21.09.2020
05.10.2020

Strana 2 z 3

5A2 LED světlomety
5GE Flexible CarSharing Preparation
654 DAB tuner (digitální příjem rádia)
6AF BMW Legal Emergency Call
6AG eDrive Services - služby určené pro plug-in hybridní vozy
6FP Rádio MINI Visual Boost
6WB Multifunkční přístrojový panel
785 Bílá směrová světla

Volitelná výbava (cena včetně DPH)

383 Černá střecha a kryty vnějších zpětných zrcátek Kč          0
3BV Mirror caps yellow  Kč          0
7GL Trim S Kč          0
450 Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce Kč          0
544 Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdnou 

funkcí
Kč          0

6AE Teleservices Kč          0
6AK ConnectedDrive Services - přístup na BMW Online 

portál a integrace aplikací
Kč          0

6AM Real Time Traffic Information (informace o hustotě 
provozu)

Kč          0

6AP Remote Services (dálkové ovládání vybraných funkcí 
vozu mobilem)

Kč          0

6CP Příprava pro Apple CarPlay Kč          0
6NM MINI Connected příprava pro aplikace Kč          0
6UM MINI Navigační systém Kč          0
7GH Connected Navigation Kč          0
8A4 Česká jazyková verze Kč          0
8AL Manuál a servisní knížka v ČJ Kč          0

Volitelná výbava Kč          0

Prodejní cena (cena včetně DPH) Kč    882 700

Příslušenství (price including VAT)

3 Náklady na přepravu a PDI MINI Kč      9 000

Mezisoučet příslušenství Kč      9 000
 

Celková prodejní cena vozidla Kč    891 700

Cena celkem bez DPH Kč    736 942

DPH Kč    154 758

Cena celkem včetně DPH Kč    891 700
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Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v 
uvedené konfiguraci a zohledňují volitelnou výbavu.

Hodnoty 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.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o 
všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje. Kromě 
schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování 
spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je 
způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu 
a významně přispívá k celosvětovému oteplování.

Autorizovaný dealer si vyhrazuje právo na změny cen, technických parametrů a specifikací 
bez předchozího upozornění. Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě 
energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v 
platném znění. Údaje se vztahují k vozidlu v uvedené konfiguraci a zohledňují volitelnou 
výbavu.

Hodnoty 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.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje 
údaje o všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě 
prodeje. Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, 
hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také 
netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn 
podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.


