Автомобіль
320i
Технічні дані

Витрати пального

Двигун об’єм / потужність: 1997 кб.см. / 4-циліндровий, бензиновий з турбіною / 184 к.с.
Максимальний крутний момент, Nm/1/min - 270 / 1350-4600
Довжина / ширина / висота / колісна база автомобіля - 4633 / 1811 / 1429 / 2810 мм
Максимальна швидкість, км/год. - 235
Розгінна динаміка, 0-100 км/год. – 7.2 с
CO2-124г/км
У заміському циклі, л/100 км – 4.5
У міському циклі, л/100 км –7.3

Стандартне
обладнання

Інтелектуальна система пасивної безпеки; Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна; Режим
управління ' ECO PRO '; Фронтальні та бокові подушки безпеки та бокова головна подушка для двох
рядів; Рульове управління з електропідсилювачем і безпечною рульовою колонкою; Електронне
блокування диференціала; Кріплення для дитячих крісел ISOFIX; Давачі проколу шин Runflat з
індикаторами на панелі приладів; Кліматично комфортне багатошарове скло; Регулювання рульової
колонки по вильоту і нахилу; Бортовий комп'ютер з системою самодіагностики та розрахунком
міжсервісного інтервалу; Радіо BMW Professional включаючи монітор 6,5 '' з роздільною здатністю
800х400 пікселів і роз'ємом AUX – In; Кнопка Start / Stop для запуску і зупинки двигуна; Функція
Follow me home; Центральний підлікотник з двома тримачами для склянок.

Додаткове
обладнання

Колір кузову: Jatoba metallic; Комбінована оббивка салону з тканини та шкіри 'Breeze’;
Advantage;"Servotronic";Болти-секретки для коліс;Велюрові килимки;Пакет для курців;Система
допомоги при паркуванні (PDC), задня, передняя;Датчик дощу та освітлення;Додаткові 12 вольтові
розетки;Деактивація подушки безпеки переднього пасажира;Підголовники задніх сидінь, що
складуються;Пакет "Executive";Спортивна автоматична трансмісія;Камера заднього виду;Внутрішнє
дзеркало заднього виду з автозатемненням;Дзеркала заднього виду з автозатемненням;Відділення
для зберігання;Адаптивні LED фари;Автоматичний клімат-контроль;Круїз-контроль;Розширений
пакет
освітлення
салону;Акустична
система
'HiFi';Панель
приладів
з
розширеним
змістом;Спортивное рулевое колесо с кожаной обивкой;Покришки 'Runflat';Без позначення
моделі;Знак аварійної зупинки і аптечка;Підігрів передніх сидінь;Передний сдвижной
подлокотник;Планки в салоне 'Black high-gloss' c акцентированной отделкой 'Pearl
Chrome';Светодиодные противотуманные фонари;Меню російською мовою;Посібник користувача
російською мовоюТермін придатності – необмежений. Країна-виробник – Німеччина.
2 роки, без обмеження пробігу.

Гарантія

Ціна автомобіля в
даній комплектації

Акційна ціна
автомобіля в
даній
конфігурації

1 304 996 грн.

1 102

671*грн.

BMW FINANCIAL SERVICES
Вартість автомобіля

1 102 671 грн.

Відсоткова ставка

від 0,01%

Термін фінансування

12 місяців

Щомісячний платіж

45 944 pгрн.

* Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 17.04.2018р. і відповідає 40 465 € .
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно курсу, встановленого продавцем,
Що дорівнює 32.25 грн за 1 євро

