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Pasiūlymo nr.: D-261071

BMW i3 (120Ah)
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 44 190,01

Papildomų priedų kaina 3 570,00

Bendra automobilio kaina 47 760,01

Nuolaida 5 770,01

Galutinė automobilio kaina Jums 41 990,00



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį BMW i3 (120Ah), kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

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

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)

Modelio kodas 8P21
Kėbulo kodas I01
Variklio darbinis tūris, cm3 1
Galia, kW (AG) 125 (170)

Bazinė įranga

Oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui sėdinčiam priekyje ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema gale
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) CRP stogas
Spoileris gale Plastikinis variklio gaubtas
Išmetamųjų dujų vamzdis, paslėptas Medžiagos kombinacija 'Neutronic'
Vidaus apšvietimas Elektrinis vairo stiprintuvas su Servotronic funkcija
Elektromechaninis stovėjimo stabdys Parkavimo jutiklių sistema gale (PDC)
Įkrovimo laidas (5m) 4 sėdimos vietos
Standartinis vairas (2 stipinų) Oro kondicionierius
12 voltų lizdas centrinėje konsolėje priekyje



iDrive kontroleris su 5 mygtukais: Media/Radio, Menu,
Tel/Nav, Back, Options

Laisvų rankų įranga su vienu mikrofonu vairuotojo
pusėje

LED priekiniai žibintaiLED galiniai žibintai
Išorės veidrodėliai, juodiVairo padėties reguliavimas (mech.)
Saulės skydeliai su apšviestais veidrodėliais

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

B85 Capparis White with highlight BMW i Blue kėbulo spalva
BHGI Medžiaga "Neutronic" Aragats Grey | Black

2D6 0,0019' BMW i lengvojo lydinio ratlankiai Star-spoke style 427, BMW
EfficientDynamics 

2VB 0,00Padangų slėgio indikatorius
2VC 0,00Padangų remonto komplektas
428 0,00Avarinis ženklas ir pirmos pagalbos vaistinėlė
494 0,00Šildomos priekinės sėdynės
4EX 0,00Vidaus paviršiai Andesite Silver matt
4T9 0,00Papildomas salono šildymas
4U6 0,00Greito krovimo galimybė AC 3F - 11 kW, 1F - 7,4 kW
4U7 0,00Greito krovimo galimybė DC 50 kW
5DA 0,00Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvacija
6AC 0,00Išmanusis pagalbos skambutis
6AE 0,00BMW Teleservisas
6AK 0,00ConnectedDrive paslauga (3 metams)
6AP 0,00Nuotolinis valdymas
7CK 0,00Garantijos paketas Repair Inclusive - garantijos pratęsimas

garantiniams automobiliams iki 5 metų arba 200 000 km. ridos, kas
sueitų pirmiau

B85 0,00Capparis White with highlight BMW i Blue kėbulo spalva
BHGI 0,00Medžiaga "Neutronic" Aragats Grey | Black
5DU 920,00Parkavimo asistento paketas

- 3AG Galinio vaizdo kamera
- 508 Parkavimosi atstumo kontrolė  (PDC)
- 5DP Parkavimosi asistentas

7GA 2 650,00Komforto paketas plius
- 249 Multifunkcionalus vairas
- 430 Išoriniai bei vidinis veidrodėliai su automatine neakinimo funkcija
- 442 Puodelių laikiklis (nuimamas)
- 473 Porankis priekyje
- 493 Bagažinės paketas
- 521 Lietaus sensorius
- 534 Automatinis oro kondicionierius su praplėstomis funkcijomis
- 544 Kruizo kontrolė su stabdymo funkcija
- 606 Navigacijos sistema Business



Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 44 190,01

Papildomų priedų kaina 3 570,00

Bendra automobilio kaina 47 760,01

Nuolaida 5 770,01

Galutinė automobilio kaina Jums 41 990,00

BMW i Financial Services finansavimo pasiūlymas EUR

Pradinė įmoka / avansas 8 398,00

Mėnesinė įmoka 364,00

Likutinė vertė 14 344,00

Terminas (mėn.) 60

Rida (km/metus) 18000
Pasiūlymo kaina apskaičiuota nurodytos specifikacijos automobiliui 5-ių metų laikotarpiui su numatyta maksimalia 90 000 km
automobilio rida. Pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims, pasirašius naują lizingo sutartį iki 2019-10-15. 

Už automobilio kainą, jo specifikaciją, techninę charakteristiką, pristatymą sutartu laiku bei garantinius įsipareigojimus atsako
automobilio pardavėjas UAB „Krasta auto“.
Prielaida mėnesio įmokai apskaičiuoti: avansas – 20 proc. nuo pasiūlyme nurodytos turto vertės (su PVM), kintama palūkanų norma
– 6 mėn. EURIBOR (ne mažiau kaip 0 %) + 1,89 proc., sutarties mokestis – 1 proc. nuo pasiūlyme nurodytos turto vertės . Dėl
kintamo palūkanų pobūdžio, mėnesio įmokos dydis gali kisti (didėti ir mažėti).
Informacija apie potencialią riziką
Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali daryti neigiamą įtaką  Jūsų kredito istorijai.
Jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas.
Šis pasiūlymas nėra „Swedbank lizingas“, UAB, įsipareigojimas suteikti finansavimą – toks įsipareigojimas atsiras tik įvertinus
paraiškos davėjo pateiktus dokumentus, priėmus teigiamą sprendimą ir sudarius atitinkamas sutartis.

Įsigydami automobilį 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
automobilių aptarnavimą.

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,



visų automobilio dalių remontą, techninę pagalbą kelyje (galiojanti visoje Europoje).
 
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, stiklams, stabdžių trinkelėms, valytuvų šluotelėms 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.  Nurodytoje automobilio komplektacijoje papildoma
įranga yra prioritetinė bazinės įrangos atžvilgiu.

Krasta Auto Vilnius

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

Krasta Auto Kaunas

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

Krasta Auto Klaipėda

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