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YY51 MINI MINI Cooper D ALL4 Countryman (с ДДС) лева  62 050,00
Технически данни

Обем 1995 cm3

Мощност 110 кВт (150 к.с.)
Градско - л/100км
Извън градско - л/100км
Комбинирано 5,8 л/100км
CO2 емисии 151 гp/км

Цвят и тапицерия (с ДДС)

B15 Light White- бял неметалик лева   1 195,00
BGE1 Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black лева       0,00

Стандартно оборудване (с ДДС)

249 Мултифункционален волан
255 Спортен кожен волан
2PA Секретни болтове
2VB Контрол на налягането в гумите
423 Велурени стелки
428 Триъгълник и аптечка
450 Настройка на височината на предните сед алки
470 Закрепване за детски седалки ISOFIX отп ред
473 Облегалка за ръце отпред
4C1 Цветни декоративни елементи Carbon Black
4EP Interieuroberfl{che Hazy Grey
6AC Спешно повикване
6AE Телеуслуги
6NM Подготовка за MINI Connected App

Допълнително оборудване (с ДДС)

205 Автоматична скоростна кутия Steptronic лева   3 884,00
2QB 17" Aлуминиеви джанти Imprint Spoke лева   1 394,00
2VC Комплект за ремонт на гуми лева       0,00
313 Пакет външни огледала лева     498,00
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359 Пакет Visibility лева     299,00
383 Таван и външни огледала, черни лева       0,00
3AA Черни релси на покрива лева     996,00
413 Пакет багажно отделение лева     378,00
420 Слънцезащитни стъкла лева     697,00
493 Пакет за съхранение лева     598,00
494 Отопление на предните седалки лева     697,00
4VA MINI Режими на шофиране лева     359,00
507 Контрол на дистанцията при паркиране (P DC), отзад лева     777,00
534 Автоматична климатична инсталация лева     996,00
544 Автопилот със спирачна функция лева     558,00
563 Пакет светлини лева     339,00
5A1 LED-фарове за мъгла лева     498,00
5A4 LED светлини с допълнителни елементи лева   1 972,00
6FP Радио Mini Visual Boost лева       0,00
853 Индикация на английски лева       0,00
880 Наръчник на потребителя / сервизна книжка на 

английски език
лева       0,00

Удължена гаранция (с ДДС)

7CH Repair Inclusive - 4 години / 200 000 км лева     948,00

Сума цвят, тапицерия и допълнително оборудване лева  17 083,00

Цена по каталог с включено допълнително оборудване (с 
ДДС)

лева  79 133,00

Отстъпка* лева -  8 835,62

Крайна цена без ДДС лева  57 108,54

ДДС лева  11 421,72

Крайна цена с ДДС лева  68 530,26

Всички цени и спецификации могат да бъдат променяни. В цената са включени продуктова такса и транспорт.
*В случай, че се предлага отстъпка в %, нейната стойност се изчислява като от нетната цена на специфицирания 
автомобил се приспаднат продуктова такса и транспорт.

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл 
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, 
валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон 
отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по 
време на конфигурацията.
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По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 
емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.
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Моето съгласие за получаване на маркетинг съобщения 

 
Бих желал да получавам маркетинг съобщения от Ауто Бавария ООД по имейл, поща, телефон / 
услуга за изпращане на съобщения и в автомобила (ако услугата се поддържа). 1

 Предпочитан начин за контакт
  имейл        поща        телефон/съобщения       в автомобила (ако се поддържа) 

Съгласен съм Ауто Бавария ООД да предоставя моите данни на БМВ България ЕООД, с адрес на 
управление: България, София 1407, район Лозенец, ЕКСПО 2000, бул. Никола Вапцаров № 55, ЕИК 
205444025, вписано в Търговския регистър към българската Агенция по вписванията. Данъчен 
номер: 205444025, ДДС № BG 205444025 да обработва и използва моите данни и да се свързва с 
мен за горепосочените цели. БМВ България ЕООД също може да предоставя тези данни на 
определени дъщерни дружества* както и на определени партньори по договори и сервизи (моят 
посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз 
или посещения за консултации или моят регионален партньор), които могат да използват моите 
данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се 
споделят между посочените дъщерни дружества.

Освен това, бих желал да получавам персонализирани оферти за продукти и услуги на BMW Group, 
които са били идентифицирани от БМВ България ЕООД, въз основа на моите лични предпочитания 
и поведения, както и според моята употреба на продукти и услуги . 2

Искания за промяна относно декларацията за съгласие и за упражняване на право на оттегляне 3

_____________________________________________________________________________
Дата, подпис

1 2 3 Спецификации и бележки в приложението към тази декларация за съгласие 

* www.mini.bg/legaldisclaimer

http://www.mini.bg/legaldisclaimer
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Приложения към съгласието за маркетинг съобщения

1 Съгласен съм Ауто Бавария ООД (Ауто Бавария ООД, Mladost 4 Business Park Sofia Str 5, 1766 Sofia)да 
обработва и използва предоставените от мен лични данни (напр. данни за контакт и лични данни, като 
дата на раждане и вид шофьорска книжка, хобита и интереси) с цел грижи за клиента и за избрани 
съобщения с информация за продукти и услуги на BMW Group, както и за маркетингови проучвания. 
Ауто Бавария ООД може също да предоставя тези данни на определени дъщерни дружества**, които 
могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на 
данните могат да се споделят между посочените дъщерни дружества.

2 Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за създаване на индивидуален клиентски профил 
чрез статистическа процедура. Благодарение на този профил, ще получавам маркетингови съобщения 
със съдържание, което се отнася до мен, например, персонализирани оферти от БМВ България ЕООД и 
определени дъщерни дружества*, както и на определени партньори по договори и сервизи (моят 
посочен предпочитан търговски представител, партньори при моята покупка на автомобил, сервиз или 
посещения за консултации или моят регионален партньор). Също така съм съгласен моят клиентски 
профил да бъде предоставян от БМВ България ЕООД на определени дъщерни дружества и партньорите 
по моя договор и сервизите за целите, посочени по-горе, и че тези дружества могат да се свързват с мен 
със съдържанието, което се отнася до мен. Там, където са налични, следните данни, предоставени от 
мен или генерирани в резултат от моето ползване на продукти или услуги на БМВ България ЕООД, 
определени дъщерни дружества и техните партньори по договори и сервизи, могат да бъдат 
инкорпорирани в разработването на профила: информация за контакт (като напр. име, адрес, имейл 
адрес); допълнителна информация/предпочитания (като напр. предпочитан търговски представител, 
хобита); данни за идентификация (като напр. клиентски номер, номер на договор); клиентска история 
(като напр. получаване на оферти, данни за покупка на превозно средство, информация за търговски 
представител); данни за превозното средство (като напр. данни за ползването на BMW Connected app: 
километраж, обем на резервоара); данни от апликации / уебсайт-/-социални медии (като напр. данни от 
онлайн акаунтите myBMW или myMINI). Изчерпателен списък с данни от тези категории може да бъде 
открит онлайн*.

3 Във всеки един момент мога да оттегля декларациите за съгласие с действие за в бъдеще. След пълно 
оттегляне на съгласието, моят клиентски профил повече няма да бъде обработван и повече няма да 
получавам маркетингови съобщения. Чрез посочените по-долу начини за контакт, имам възможност 
също да изисквам информация относно моите данни, съхранявани при Ауто Бавария ООД и/или БМВ 
България ЕООД, както и корекция, заличаване или блокиране на моите лични данни. Допълнителна 
информация относно обработването на моите лични данни и моите права могат да бъдат открити в 
политиката за поверителност, посочена тук. 

Връзка с Ауто Бавария ООД, 00359 / 2 9766 502, sales@bmw-autobavaria.bg, www.mini.bg/diluri**
Връзка с клиентско обслужване на MINI, 0800 20 230, info.bg@bmwgroup.com, 
www.mini.bg/legaldisclaimer*

* www.mini.bg/legaldisclaimer
** www.mini.bg/diluri

http://www.mini.bg/diluri
mailto:info.bg@bmwgroup.com
http://www.mini.bg/legaldisclaimer
http://www.mini.bg/legaldisclaimer
http://www.mini.bg/diluri

