BMW 520i
Тип кузова:

G30

Колір кузова:
Колір інтер'єру:
Двигун:
Крутний момент:

Alpine White (non metallic)
Оббивка салону зі штучної перфорованої шкіри 'Sensatec' Колір Black
184 к.с. при 5000 об/хв

Розгінна динаміка до 100км/год:
Максимальна швидкість в км / год:
Витрата палива на 100 км. (в місті, за містом):

235
6,831 / 6,473

Стандартне обладнання
Двигун
Рядний 4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower, обладнаний турбіною та високоточним безпосереднім
уприскуванням палива високого тиску HPI
Датчик рівня та якості моторної оливи
Трансмісія і технології
Електронний імобілайзер
Регенерація гальмівної енергії
Ходова частина
Датчик зносу гальмівних колодок
Вентильовані передні гальмівні диски
Вентильовані задні гальмівні диски
Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на схилі
Передня підвіска із подвійними важілями
Багатоважільна задня підвіска
Система Driving Experience Control з адаптивном режимом
Кузов і зовнішнє обладнання
Хромовані елементи кузова
LED фари головного світла
Система контролю світового променю
Функція "Follow me home"
Кришка двигуна із написом "TwinPower Turbo"
LED задні ліхтарі
Задні протитуманні вогні
Відбівачі світла інтегровані у бампери
Підігрів форсунок омивача скла
Освітлення салону
Лобове скло із термоізоляцією
Позначення моделі
Патрубки вихлопної системи, подвійні ,з лівої та правої сторони
Безпека
Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Підголовники регульовані по висоті,передні та задні
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Захист від бокових зіткнень
3-точечні паски безпеки
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX

Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Динамічні гальмівні вогні
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Двохтоновий сигнал
Датчик зіткнення
3 світлодіодний стоп-сигнал
"Runflat" індикатор
Пасивний захист для пішоходів
Безпечна клемма акумулятора
Асистент уваги водія
Внутрішній дизайн та обладнання
Функція "Welcome light"
Підсвітка інтер"єру
Обмежувач швидкості
Компоновка салона на 5 місць
Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Частково електричне регулювання сидінь для водія та переднього пасажиру
Передній підлокітник із відділенням для зберігання речей
Задній підлокітник із 2 підстаканниками
Механічне регулювання рульової колонки
Мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля
Салонні ручки,задні із гачками для одягу
Сонцезахисні козирки із тримачем документів,макіяжною підсвіткою
Додаткові розетки на 12В
Електричні вікна
Акумуляторна батарея розташована у багажному відділенні
Система безключового запуску двигуна
Система Start/Stop
Центральний замок
Набір інструментів
Індикатор перемикання передач
Пакет для зберігання речей
Підстаканники
Виконання для не курців
Бортовий комп"ютер із показниками споживання палива,середньої швидкості та температури навколишнього середовища
Радіо BMW Professional
BMW Live Cockpit Plus
Контролер "iDrive"
Дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля,багажника та вікон
Система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини).
Індикація часу, що залишився до наступного ТО
Hands-Free з інтерфейсом USB
Вбудоване у систему керівництво з експлуатації автомобіля
Акустична система на 6 динаміків
Оббивка салону та оздоблювальні планки салону

Додаткове обладнання

Код
Найменування
258 Покришки 'Runflat'
534 Автоматичний клімат-контроль
Український пакет / Ukrainian Package
23T 17" Легкосплавні диски 'V-spoke style 618'
248 Підігрів керма
2PA Болти-секретки для коліс
316 Автоматична робота багажних дверей
420 Сонцезахисне скління
423 Велюрові килимки
459 Електропривод передніх сидінь з пам'яттю положення для водійського сидіння
465 Система наскрізного завантаження
481 Спортивні передні сидіння з електрорегулюванням бічної підтримки спинки
9CY 494 Підігрів передніх сидінь
4LU Планки в салоні 'black high-gloss' з акцентованою обробкою 'Pearl Chrome'
4T8 Зовнішнє ліве дзеркало заднього огляду з автоматичним затемненням
4UR Розсіяне освітлення салону
575 Додаткові розетки на 12 В
5AC Система автоматичного управління дальнім світлом
5DM Активна система допомоги паркування 'Parking Assistant'
676 Акустична система HiFi
6CP Apple CarPlay
85A Меню українською мовою
89Z Посібник користувача українською мовою

