
Технiчнi данi 
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обладноння 

Додаткове 

обладноння 

B51,BRI 

Гарантiя 

Новий автомобiль 

Двигун Рядний Li-цилiндровий 

бензиновий двигун BMW TwinPower 

1998 см3 

Максимальна потужнiсть -

18-ч/5000-6500 

Максимальний обертовий момент -

290/1350-L.250 

Максимальна швидкiсть -

215 км/ рiк, 

Розгiн з мiсця до 100 км / рiк -

8.3 с. 

Витрата пального на 100 км, в 

мiському циклi / за мiстом, л -

8,9 / 6,8 

Рядний Li-цилiндровий бензиновий двигун BMW TwinPower, обладнаний турбiною з 
Valvetronic, DouЫe VANOS та високоточним безпосереднiм уприскуванням полива 
високого тиску HPI, Датчик рiвня та якостi моторно'i оливи, Servotronic, Електронний 
iмобiлайзер, Система iнтелектуального повного приводу "xDrive", Статус систем и повного 
приводу "xDrive", Система спуску/пiдйому на гору "Hill Descent Control, Датчик зносу 
гальмiвних колодок, Вентильованi переднi гальмiвнi диски, Вентильовонi заднi гальмiвнi 
диски, Парковочне гальмо iз функцiЕю автоматичного утримання автомобiля на склонi, 
Передня пiдвiска iз подвiйними важiлями, Багатоважiльна задня пiдвiска, Система Driving 
Experience Control з адоптивном режимом, Корпуса дзеркал заднього виду у колiр кузова, 
Чорнi зовнiшнi елементи обробки, Решiтка радiатора, Система контролю свiтового 
променю, Функцiя "Follow me home", Галогеннi фари дальнього свiтла, LED фари 
ближнього свiтла, Галогеннi показчики поворотiв, Галогеннi протитуманнi фари, LED 
ходовi вогнi. LED заднi вогнi, Заднi галогеннi протитуманнi вогнi, Заднiй склоочистник, 
Вiдбивачi свiтла iнтегрованi у бам пери 

225 Стандартнi налаштування пiдвiски, 22S 19" Легкосплавнi диски 'DouЫe-spoke style 
698М' 258 Покришки 'Runflat', 337 Пакет 'М Sport', 9СУ Укра'iнський пакет / Ukrainian 
Package: 2Li8 Пiдiгрiв керма, 2РА Болти-секретки для колiс, 2VB lндикатор тиску в 
покришках, ЗКА Акустичне склiння, L.23 Велюровi килимки, L.30 ЗовнiшнЕ лiве дзеркало 
заднього виду i внутрiшнЕ iз затемненням, /431 Салонне дзеркало заднього виду з 
автозатемненням, Li59 Електропривод переднiх сидiнь з пам'яттю положення для 
водiйського сидiння, Li9Li Пiдiгрiв переднiх сидiнь, LiUR Розсiяне освiтлення салону, 53/4 
Автоматичний клiмат-контроль, 552Адаптивнi свiтлодiоднi фари, SAC Система 
автоматичного управлiння дальнiм свiтлом, 50М Активна система допомоги паркування 
'Parking Assistant', 676 Акустична система HiFi, 6CPApple CarPlay, 6UD Меню росiйською 
мовою, 891 Керiвництво по експлуатацi'�' росiйською мовою 

BMW Service lnclusive (nередплочене технiчне обслуговувоння), BMW Repoir lnclusive (продовження 

офiцiйноi горонтii). Для в и бору оптимального пакету звернiться до продавцiв. 

2 раки гарантii на автомобiль 


