Krasta Auto
Pasiūlymo data: 2022-11-03
Pasiūlymas galioja iki: 2022-12-24
Pasiūlymo nr.: D-468389

BMW X1 sDrive18i
automobilio pasiūlymas
Kaina (įskaitant PVM 21%)
Bazinė automobilio kaina
Papildomų priedų kaina
Bendra automobilio kaina
Nuolaida
Registracijos mokestis
Galutinė automobilio kaina Jums

EUR
43 282,99
5 780,59
49 063,58
5 106,82
33,24
43 990,00

2020 metų liepos 1 dieną įsigaliojus Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos įstatymui,
automobilio valdytojas privalo sumokėti papildomą registracijos mokestį. Mokesčio dydis nustatomas pagal
automobilio CO2 emisiją (WLTP standartas).

Gerbiamas (-a) kliente,
Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį BMW X1 sDrive18i, kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

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

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)
Modelio kodas
Kėbulo kodas
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia, kW (AG)
Degalų rūšis
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės)
CO2 emisija (WLTP standartas), g/km

11EE
U11
1 499
100 (136)
benzinas
6,50
144,00¹

¹ Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

Bazinė įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Dinamiška stabilumo kontrolė (DSC)
Servotronic (Papildomas vairo stiprintuvas su kintančiu
pasukamumu. Pasukamumas kinta priklausomai nuo
greičio)

Susidūrimo daviklis
Oro pagalvės

Standartinė pakaba
Greičio ribotuvas
Pasisveikinimo šviesa
Standartinis odins vairas su multifunkciniu valdymu
Elektra reguliuojami, šildomi išorės veidrodėliai
Elektra valdomi durų langai (priekyje ir gale)
Centrinio užrakto sistema: 2 nuotolinio valdymo
pulteliai su integruotu raktu.
Dėmesingumo asistentas
Informacija apie Xdrive būseną
Saulės skydeliai su apšviestais veidrodėliais
SCR technologija
Galinio stiklo šildymas
Aktyvioji saugos sistema Active Guard
Maitinimo lizdai - 12 V priekinėje ir galinėje konsolėse,
bagažo skyriuje dešinėje; USB Type A prie puodelių
laikiklių, Type C porankio daiktadėžėje, dvigubas Type
C galinėje centrinėje konsolėje 2 sėdynių eilėje;

Stabdžių sistema
Automatinė Start/Stop funkcija
Lietaus sensorius ir automatinis žibintų reguliavimas
Standartinės vairuotojo ir keleivio sėdynės
Veliūriniai kilimėliai
Vidaus apšvietimas
iDrive valdiklis
6 garsiakalbių stereo garso sistema
Bagažinės skyriaus lemputės
Informacija apie techninius aptarnavimus
Benzino kietųjų dalelių filtras
Stabdžių kontrolės posūkiuose sistema (CBC)
Vairavimo rėžimai - Personal, Efficient, Sport
Priekinio stiklo valytuvai su integruotais plovimo
purkštukais
3-ių cilindrų TwinPower inline Turbo benzininis variklis

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%)

EUR

668
Juoda nemetalizuota kėbulo spalva
KHKP Perforuota oda Sensatec | Coral Red/Black
2PA
2VB
2VC
302
3MC
428
478
481
4AT
654
668
6AK
6C3
760
KHKP
7EV

Apsauginiai ratų varžtai
Padangų slėgio indikatorius
Padangų remonto komplektas
Signalizacija
M stogo išilginiai High-gloss Shadow Line
Avarinis ženklas ir pirmos pagalbos vaistinėlė
Vaikiškos sėdynės i-Size tvirtinimas ant priekinės keleivio sėdynės
Sportinės priekinės sėdynės
Vidaus apdaila Black high-gloss
DAB tiuneris
Juoda nemetalizuota kėbulo spalva
ConnectedDrive paslauga (3 metams)
Connected Professional paketas
M juoda blizganti išorės apdaila Shadow Line
Perforuota oda Sensatec | Coral Red/Black
Premium paketas
- 248
Šildomas vairas
- 322
Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema
- 430
Veidrodėlių paketas
- 431
Neakinantis vidinis veidrodėlis
- 494
Šildomos priekinės sėdynės
- 552
Adaptyvūs LED žibintai
- 5AC Automatinis ilgų šviesų įjungimas ir išjungimas
- 6NX Belaidis įkrovimas
- 9QR Paruošimas šildomam vairui
- 9QT Paruošimas vairuotojo ir keleivio sėdynės šildymui

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,00
720,00
1 779,99
200,00

Pardavėjo papildomai komplektuojama įranga
R17 žieminių ratų komplektas - 2.140,6 Eur su PVM
BMW Financial Services finansavimo pasiūlymas
Pradinė įmoka / avansas
Mėnesinė įmoka
Likutinė vertė

EUR
8 798,00
370,59
17 596,00

Terminas (mėn.)

60

Rida (km/metus)

16000

Pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 43 990 EUR vertės automobilį ir pradinė įmoka
būtų 20% (8 798 EUR), darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė – 40% (17 596 EUR), ridos
apribojimas – 16 000 km per metus, tuomet bendra vartojimo kredito suma (finansuojama suma) – 35 192 EUR, metinė kintama
palūkanų norma – 3.46% (kurią sudaro pastovioji palūkanų normos dalis – 2.29 % ir kintanti bazinė palūkanų norma 3 mėn.
EURIBOR, kuri 2022-09-30 d. buvo 1.17%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 450 EUR, bendra vartojimo kredito
kaina – 4 089.38 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 3.90%, mėnesio įmoka – 370,59 EUR, bendra vartojimo
kredito gavėjo mokama suma – 40 281.38 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto
draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą. Pasiūlymas galioja ribotam automobilių skaičiui iki
2022.12.24.

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

Įsigydami automobilį iš „Krasta Auto“ Jūs pasirenkate aukščiausio lygio BMW aptarnavimo
kokybę ir patikimumą. „Krasta Auto“ jau daugiau nei 28 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.
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Tel. (8 5) 274 0440
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Tel. (8 46) 34 49 44
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