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BMW R nineT
motociklo pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė motociklo kaina 15 990,00

Papildomų priedų kaina 1 780,00

Bendra motociklo kaina 17 770,00

Nuolaida 2 132,40

Galutinė motociklo kaina Jums 15 637,60



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują motociklą BMW R nineT, kurio komplektaciją
ir kainą pateikiame žemiau.

* Pasiūlyme pateiktuose paveikslėliuose vaizdas gali skirtis nuo realaus motociklo vaizdo.

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos motociklą)

Modelio kodas 0J01
Variklio darbinis tūris, cm3 1 170
Galia, kW (AG) 81 (110)
Degalų rūšis benzinas

Bazinė įranga

EU 4 BMW Motorrad ABS
Dvigubas priekinis stabdžių diskas Reguliuojamas galinės spyruoklės suspaudimas
Kūgio formos aliuminės rankenėlės Ratai su stipinais
"Apversto" tipo priekinė šakė Patamsinti posūkio žibintai
Elektroninis imobilaizeris LED galinis žibintas
Elektros lizdas Spidometras ir tachometras
Reguliuojamos stabdžių ir sankabos svirtelės Kardaninė pavara
BMW Motorrad Paralever transmisijos sistema Dviejų dalių sėdynė
Aliuminis kuro bakas



2 cilindrų Boxer variklis aušinamas oru/alyva6 pavarų greičių dėžė su įstrižakrumpliais
krumpliaračiais DOHC cilindrų galvutė su 4 vožtuvais, radialinio tipo
Magnio cilindrų galvučių dangteliai Chromuotas modelio ženklas
Borto kompiuteris Vairo stabilizatorius
Reguliuojama galinė pakaba Vienas raktas tinkantis visoms spynelėms

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

H09 Option 719 Mars red metallic matt/Cosmic blue metallic matt spalva

519 219,00Šildomos rankenėlės
590 107,00Balti LED posūkio žibintai
650 336,00ASC
H09 1 118,00Option 719 Mars red metallic matt/Cosmic blue metallic matt spalva

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė motociklo kaina 15 990,00

Papildomų priedų kaina 1 780,00

Bendra motociklo kaina 17 770,00

Nuolaida 2 132,40

Galutinė motociklo kaina Jums 15 637,60

Įsigydami motociklą iš „Krasta Auto“, Jūs pasirenkate aukščiausio lygio BMW aptarnavimo
kokybę ir patikimumą. „Krasta Auto“ jau daugiau nei 25 metus yra oficiali BMW prekės ženklo
atstovė Lietuvoje ir kartu su Vokietijos koncernu užtikrina rūpestingą BMW vairuotojų ir jų
motociklų aptarnavimą.

Visiems BMW motociklams suteikiama 3 metų gamyklinė garantija be ridos apribojimo.

Jūsų patogumui, „Krasta Auto“ yra sukūrusi platų oficialių BMW aptarnavimo centrų tinklą –
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kurie atlieka techninę apžiūrą, garantinį ir po garantinį aptarnavimą.
 
Oficialių BMW servisų teikiamų paslaugų kokybę užtikrina sertifikuoti meistrai, atitinkantys
aukščiausius BMW gamintojo keliamus darbų kokybės reikalavimus, kuriais vadovaujantis
naudojamos tik originalios BMW dalys, kurioms taikoma 24 mėnesių garantija be ridos



apribojimo (išimtis taikoma padangoms, stabdžių trinkelėms ir pan. dalims, kurios dėl
intensyvaus naudojimo paprastai savaime nusidėvi greičiau nei per 2 metus).

Žinome Jūsų lūkesčius ir tai, kaip juos išpildyti.

Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomins. Jeigu turėsite klausimų ar reikalinga papildoma
informacija, visuomet prašome kreiptis.

Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A
Tel. (8 5) 274 0440
vilnius@bmw.lt

Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150
Tel. (8 37) 21 05 00
kaunas@bmw.lt

Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40
Tel. (8 46) 34 49 44
klaipeda@bmw.lt
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