A-Cosmos d.d.
A-Cosmos d.d.
Celovška cesta 182
1000 Ljubljana

Št. ponudbe
Datum ponudbe
Izpis ponudbe
Prodajni svetovalec

Ponudba
52474
30.05.2018
30.05.2018
Bostjan Misic

Telefon
Mobilni telefon
Fax
E-mail
Veljavnost do

bostjan.misic@a-cosmos.si
13.06.2018

Identifikacijska št.

2A31

BMW 218i ActiveTourer (z DDV)

EUR

28.250,00

7LD

Verzija Sport Line

EUR

4.450,00

7HKQLĕQL podatki
Prostornina motorja
0RĖ motorja

Podjetje
A-Cosmos d.d.
Naslov
Celovška cesta 182
1000 Ljubljana
Telefon
+386 1 5833-540
Fax
+386 1 5833-561
'DYĕQD ÕW
16457161
Matiĕna št.
5400210
Osnovni kapital
1.455.412,28
Banka 1
NLB d.d.
IBAN 1
SI56 0292 3001 9268
414

1499 cm3 Mestna
100 kW (136 KM) pri 1/min Izvenmestna
Kombinirana
Emisija CO2

Zunanja barva in oblazinjenje (z DDV)
A83
Glacier Silver
ERL1
Blago Race Anthracite / Grey poudarki | Black
Serijska oprema (z DDV)
249
Multifunkcijski volan
2VB
Prikazovalnik tlaka v pnevmatikah
2VC
Set za popravilo pnevmatik
2VG
Performance nadzor
423
Preproge iz velurja
428
Varnostni trikotnik
470
ISOFIX priprava za pritrditev otroškega sedeža
473
Naslon za roke spredaj
493
Odlagalni paket
520
/XĖL za meglo
6AC
Sistem za klic v sili
6AE
Storitve Teleservices
6AK
Storitve ConnectedDrive
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6,3 l/100km
4,5 l/100km
5,1 l/100km
119 g/km

EUR
EUR

738,00
0,00

Št. ponudbe
Datum ponudbe
Izpis ponudbe
Veljavnost do

Ponudba
52474
30.05.2018
30.05.2018
13.06.2018
Opcijska oprema (z DDV)
320
Brez oznake modela
3AA
Strešni nosilci v ĖUQL barvi
255
Usnjen športni volan
2DT
17" lita alu. SODWLÕĖD Star-spoke 379
2PA
Varnostni vijaki SODWLÕĖ
316
Avtomatsko delovanje pokrova prtljažnika
481
Športna prednja sedeža
4FD
Nastavitev zadnjih sedežev
4LU
Notranje okrasne letve Black, visoki sijaj, s poudarki
]DNOMXĖNRY Pearl Chrome
508
Nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), spredaj in zadaj
521
Senzor za dež
534
Avtomatska klimatska naprava
544
Asistent za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo
563
Paket OXĖL
5A4
LED žarometi z razširjenimi funkcijami
5DP
Parkirni asistent
8A6
Slovenska jezikovna UD]OLĖLFD
8AV
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
ZPP
Advanced Parking paket
313
Paket zunanjih ogledal
3AG
Vzvratna kamera
430
Paket za zunanja in notranje ogledalo
431
Avtomatska zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
6FW
Media

Opomba

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
246,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Jamstvo & servis (z DDV)
7NH
Service Inclusive - 5 let ali 100.000 km
7CG
Repair Inclusive - 3 leta ali 200.000 km

EUR
EUR

0,00
256,00

Skupaj zunanja barva, oblazinjenje in opcije

EUR

6.664,00

Skupaj vrednost vozila (z DDV)

EUR

34.658,00

Dodatna oprema (z DDV)
5
Stroški priprave in transporta

EUR

680,00

Skupaj dodatna oprema

EUR

680,00

Vrednost vozila z DDV

EUR

35.338,00

1HORĖOMLY in sestavni del te ponudbe so Splošni pogoji in GRORĖLOD za prodajo novih vozil BMW in MINI ter motornih koles
BMW. Maloprodajna cena YNOMXĖXMH vse davke in druge zakonsko predpisane dajatve. Ta ponudba je narejena po ceniku
veljavnem na dan 19.02.2018
Vrednosti za porabo goriva, emisije CO2 in HOHNWULĖQR energijo so bile GRORĖHQH v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, in sicer
v UD]OLĖLFL ki je veljala v ĖDVX homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v 1HPĖLML prikazani
doseg pa upošteva UD]OLĖQH velikosti izbranih SODWLÕĖ in pnevmatik ter se lahko spreminja med konfiguracijo.
Vrednosti vozil že temeljijo na novi uredbi WLTP in so pretvorjene v vrednosti, ki so primerljive z NEDC, da je zagotovljena
primerjava med vozili. Pri teh vozilih se lahko glede ustreznih davkov ali drugih dajatev, povezanih z vozili in glede (vsaj med
drugim) emisij CO2, vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki so navedene tukaj, glede na nacionalno zakonodajo.
Specifikacije XĖLQNRYLWRVWL CO2 so GRORĖHQH v skladu z Direktivo 1999/94/ES in Pkw-EnVKV, in sicer v UD]OLĖLFL ki je veljala v
ĖDVX homologacije, ter temeljijo na porabi goriva in vrednostih CO2 v skladu s ciklom NEDC za klasifikacijo.
Vse dodatne informacije lahko najdete v 3ULURĖQLNX o YDUĖQRVWL porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov, ki vam je na voljo EUH]SODĖQR na vseh SRREODÕĖHQLK prodajnih mestih in na
spletni strani www.BMW.si/emisije.
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Št. ponudbe
Datum ponudbe
Izpis ponudbe
Veljavnost do

Opomba

Ponudba
52474
30.05.2018
30.05.2018
13.06.2018

Vrednost brez DDV

EUR

29.175,42

DDV znaša po stopnji 22%

EUR

6.418,58

Skupaj za SODĕLOR z DDV

EUR

35.594,00

1HORĖOMLY in sestavni del te ponudbe so Splošni pogoji in GRORĖLOD za prodajo novih vozil BMW in MINI ter motornih koles
BMW. Maloprodajna cena YNOMXĖXMH vse davke in druge zakonsko predpisane dajatve. Ta ponudba je narejena po ceniku
veljavnem na dan 19.02.2018
Vrednosti za porabo goriva, emisije CO2 in HOHNWULĖQR energijo so bile GRORĖHQH v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, in sicer
v UD]OLĖLFL ki je veljala v ĖDVX homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v 1HPĖLML prikazani
doseg pa upošteva UD]OLĖQH velikosti izbranih SODWLÕĖ in pnevmatik ter se lahko spreminja med konfiguracijo.
Vrednosti vozil že temeljijo na novi uredbi WLTP in so pretvorjene v vrednosti, ki so primerljive z NEDC, da je zagotovljena
primerjava med vozili. Pri teh vozilih se lahko glede ustreznih davkov ali drugih dajatev, povezanih z vozili in glede (vsaj med
drugim) emisij CO2, vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki so navedene tukaj, glede na nacionalno zakonodajo.
Specifikacije XĖLQNRYLWRVWL CO2 so GRORĖHQH v skladu z Direktivo 1999/94/ES in Pkw-EnVKV, in sicer v UD]OLĖLFL ki je veljala v
ĖDVX homologacije, ter temeljijo na porabi goriva in vrednostih CO2 v skladu s ciklom NEDC za klasifikacijo.
Vse dodatne informacije lahko najdete v 3ULURĖQLNX o YDUĖQRVWL porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal
zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov, ki vam je na voljo EUH]SODĖQR na vseh SRREODÕĖHQLK prodajnih mestih in na
spletni strani www.BMW.si/emisije.
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SPLOŠNI POGOJI
1. KARAKTERISTIKE VOZILA
Veljavne so ]QDāLOQRVWL ki so specificirane v Pogodbi o prodaji z XSRŅWHYDQMHP sprememb, ki jih na modelu naredi
proizvajalec. Podatki, navedeni v pogodbi o QDURāLOX prospektih, ponudbah in podobnih publikacijah so
aproksimativni, informativni. V primeru SURL]YDMDOāHYLK sprememb si dobavitelj pridržuje pravico dobaviti
najnovejši model.

2. OBLIKOVANJE IN SPREMEMBA CEN
Vse navedene cene veljajo za modele in za opcijsko opremo za posamezne modele, ki jih BMW nudi v Sloveniji.
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen, WHKQLāQLK parametrov in opreme brez predhodnega obvestila.
Maloprodajne cene YNOMXāXMHMR 22% DDV, davek na motorna vozila in takso na obremenjevanje okolja zaradi
nastajanja izrabljenih motornih vozil.
Cena je fiksna do dobave vozila, se pa lahko spremeni le:
- āH se spremeni GDYāQD stopnja
- v primeru spremembe predpisov, ki urejajo uvoz vozil.

3. ZAMUDA PRI DOBAVI
V kolikor kupec po sklenitvi Pogodbe o prodaji spremeni svoje QDURāLOR glede specifikacije vozila ali opreme, se
dobavni rok lahko ustrezno SRGDOMŅD V kolikor dobavitelj vozila zamudi z dobavo, GRORāLWD stranki nov rok, ki ne
more biti GDOMŅL od trideset (30) dni. V kolikor dobavitelj vozila ne dobavi niti v dodatnem roku, lahko kupec od
nakupa odstopi in mu dobavitelj v tem primeru vrne znesek YSODāDQHJD SUHGSODāLOD ali are, s SULSDGDMRāLPL
obrestmi. V kolikor je do zamude SULŅOR iz razlogov, na katere prodajalec ali dobavitelj ne more vplivati ali zaradi
YLŅMH sile, kupec ne more zoper njega uveljavljati nikakršnih odškodninskih zahtevkov.

4. PREVZEM IN ZAMUDA PRI PREVZEMU
Vozilo velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu prodajalec RPRJRāL dejansko oblast nad vozilom. Po
L]YUŅHQHP prevzemu kupec ne more YHā odstopiti od pogodbe. V kolikor kupec vozila ne prevzame v roku, ki mu
ga prodajalec pisno VSRURāL lahko prodajalec v naslednjih osmih dneh s pisnim VSRURāLORP kupcu:
a) zahteva izpolnitev pogodbe in SODāLOR VWURŅNRY in ŅNRGH ki mu je zaradi zamude pri prevzemu nastala
b) takoj odstopi od pogodbe ter zahteva SODāLOR pogodbene kazni v YLŅLQL 15% od pogodbene vrednosti in
VWURŅNRY ter ŅNRGH āH le-ta presega znesek pogodbene kazni
c) takoj odstopi od pogodbe in zadrži aro, āH je bila SODāDQD ter zahteva SODāLOR stroškov in škode, āH le-ta
presega znesek are

5. ARA IN PREDPLAĀILO
Ara v smislu te pogodbe velja tudi kot odstopnina v smislu 83. āOHQD ZOR.
V kolikor je kupec pred, ob ali po sklenitvi te pogodbe SODāDO SUHGSODāLOR kupnine, bo prodajalec SODāDQL znesek
obrestoval po predpisani obrestni meri od prispetja SODāLOD na njegov UDāXQ dalje, vse do dobave vozila oz. do dne,
ko bi kupec vozilo moral prevzeti, pa tega ni storil. 2EUDāXQDQH obresti lahko prodajalec do ustreznega zneska
kompenzira s svojimi terjatvami do kupca.

6. LASTNINSKA PRAVICA
Lastninska pravica na vozilu preide s prodajalca na kupca, ko le-ta SODāD polno ceno vozila in ostale terjatve, ki jih
ima prodajalec njega in mu je vozilo L]URāHQR ĀH je bilo vozilo kupcu L]URāHQR ne da bi nanj SUHŅOD lastninska
pravica v skladu s SUHMŅQMLP odstavkom, ima prodajalec v primeru, da kupec svojih obveznosti ne poravna v
dogovorjenih rokih, pravico vozilo brez NDNUŅQLK koli predhodnih postopkov ]DVHāL in ]DGUŜDWL do poravnave
obveznosti s strani kupca. V kolikor kupec svojih obveznosti v roku, ki mu ga po zasegu vozila postavi prodajalec
ne poravna, lahko prodajalec vozilo proda tretji osebi ter po pokritju vseh svojih terjatev in stroškov kupcu nakaže
eventualni preostanek kupnine, ki jo je za vozilo uspel iztržiti. V kolikor kupec pred prehodom lastninske pravice
nanj vozilo odtuji ali mu je zaseženo s strani tretje osebe, je dolžan novega posestnika seznaniti s pridržkom
lastninske pravice, ki ga ima prodajalec na vozilu.

7. RAZVELJAVITEV POGODBE
V kolikor iz NDNUŅQHJDNROL razloga pride do razveljavitve pogodbe in kupec vrne vozilo prodajalcu, je le-ta
XSUDYLāHQ poleg SODāLOD eventualnih SRŅNRGE na vozilu ali opremi, zahtevati od kupca ŅH
15 % cene vozila kot zmanjšanje vrednosti kot posledica dejstva, da je bilo vozilo dano v
promet
1 % cene vozila za vsak ]DāHWL mesec, ko je bilo vozilo v prometu

8. 2%/,Ā1267
Kakršnakoli sprememba te pogodbe mora biti za veljavnost narejena v pisni obliki in podpisana s strani kupca in
prodajalca.

9. SODNA PRISTOJNOST
Za razsojanje sporov iz te pogodbe je pristojno VRGLŅāH v Ljubljani.

