Автомобіль
BMW i3 94 Ah
Технічні дані

Максимальна швидкість - 150 км/год
Розгін з місця до 100 км/год - 7.3 с.
Запас ходу На електротязі (NEDC) - 312 км
Запас ходу На електротязі (customer-oriented) - 245 км
Довжина / Ширина / Висота, мм 3999 / 1775 / 1598

Додаткове B72 Фарба 'metallic' - Ionic Silver with highlight BMW i Blue, NHFC "Комбінованв оббивка
облданання салону шкірою 'Natural Solaric' з вовняною тканиною - Cassia | Carum Spice Grey, " 2G6 19"
BMW i легкосплавні диски 'Turbine styling 429' змішаного типу Чорного кольору, 2PA Болтисекретки для коліс, 2VB Індикатор тиску в шинах, 2VC Набір для ремонту коліс, 428 Знак
аварійної зупинки і аптечка - Обов'язкова опція для замовлення в Україні, 442 Підстаканник
494 Підігрів передніх сидінь, 4T9 Тепловий насос - Обов'язкова опція для замовлення в
Україні, 4U6 "Зарядний пристрій для швидкого заряду змінного струму (AC): - Зарядний
пристрій змінного струму 11кВТ, 3 фази: - включає 7,4кВТ зарядження, 1 фаза обов'язкова умова тільки з 4U7, - час заряду <3 годин (80%), Обов'язкова опція для
замовлення в Україні". 5A2 Світлодіодні фари, 5DU "Пакет допомоги паркування 'Park
Assistant' Входить до пакету: - 3AG Камера заднього виду, - 508 Система допомоги при
паркуванні (PDC) передня і задня, - 5DP Активна система допомоги паркування 'Park
Assistant'", 609 Навігаційна система 'Professional', 7GA "Пакет 'Comfort Advanced' - Входить
до пакету: 249 Мультифункціональна система на кермовому колесі, 430 Дзеркала задноьго
виду з автоматичним затемненням, 473 Передній підлокітник, 493 Пакет для зберігання
521 Датчик дощу та освітленності, 534 Автоматичний клімат-контроль, 544 Круїз-контроль з
функцією гальмування", 7KY "BMW i внутрішній дизайн 'Lodge': карта дверей: текстиль
сірого кольору з вставками шкіри кольору Cassia, панель приладів: шкіра Walknappa
кольору Carum Spice Grey, планки салону: Оздоблювальні планки салону з цінної породи
дерева 'Eucalyptus matt', шкіряне кермове колесо: кольору Carum Spice Grey з контрастною
кільцевою вставкою Satin Silver, стеля: кольору Carum Spice Grey, колір інтер’єру: Carum
Spice Grey, Опції: 423 Велюрові килимки, 4EV Оздоблювальні планки салону з цінної породи
дерева 'Eucalyptus matt'"

СПЕЦІАЛЬНА
ВАРТІСТЬ АВТО

1 141 150 грн.
* Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 11 січня 2019 р. і відповідає € 32,49
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно встановленого Національним
Банком України офіційного курсу гривні до ЄВРО.

