Автомобіль
640i xDrive GT
Технічні дані

Витрати пального

ТзОВ «АРІЯ МОТОРС»
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР BMW У ЛЬВОВІ
м. Львів, вул. Городоцька 306
тел. +380 (32) 232 35 01

Двигун об’єм / потужність: 2998 кб.см. / 6-циліндровий, бензиновий з турбіною / 340 к.с.
Максимальний крутний момент, Nm/1/min - 450 / 1380
Довжина / ширина / висота / колісна база автомобіля - 5091/1902/1540/3070 мм
Максимальна швидкість, км/год. - 250
Розгінна динаміка, 0-100 км/год. – 5.3 с.
У заміському циклі, л/100 км – 6.9
У міському циклі, л/100 км – 11.9
Викили СО2 г/км – 177.0

Стандартне
обладнання

Автоматична 8-ступенева трансмісія ’Steptronic’; Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна;
Servotronic; Кріплення дитячого сидіння ‘ISOFIX’; Фронтальні і бокові передні подушки безпеки,
бокова головна подушка для двох рядів; Dynamic Stability Control (DSC) - система динамічного
контролю стійкості, поєднується з ABS, DTC, CBC, включаючи систему запобігання відкочування
автомобіля при рушанні вгору, підсушування гальм, готовність гальмівної системи; Зовнішні
дзеркала з електрорегулюванням і підігрівом, індикатором повороту, асферичне; Давач дощу та
освітленості; Кермо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою; Механічне
регулювання рульової колонки по вильоту і нахилу; Вентильовані гальмівні диски; Світодіодні фари;
Підігрів форсунок склоомивачів; Асистент пильності та втоми водія; Кнопка Start / Stop для запуску
двигуна; Іммобілайзер ; Бортовий комп'ютер, Hands- free з інтерфейсом USB, Інтерактивна
інструкція по експлуатації. Круїз-контроль з функцією гальмування; Активний задній спойлер;
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло –
триплекс; Датчики парковки передні та задні Система наскрізного завантаження 2-зонний кліматконтроль Частково електричне регулювання сидінь водія та переднього пасажира Оббивка салону
шкірою 'Dakota'; Електропривід кришки багажника;

Додаткове
обладнання

Колір Black Sapphire ; 18” легкосплавні диски ‘V-spoke style 684’; Підігрів керма; Знак аварійної
зупинки і аптечка; Комфортні передні сидіння з пам'яттю положень; Підігрів передніх сидінь;
Зовнішнє ліве та внутрішнє дзеркало заднього огляду з автоматичним затемненням; Навігаційна
система ‘”Professional”; CD плеєр; Акустична система 'HiFi'; Багатофункціональний дисплей панелі
приладів; Інтерфейс для підключення смартфону; Посібник користувача російською мовою;
Система автоматичного управління дальнім світлом: Розсіяне освітлення салону; Камера заднього
виду;Активна система допомоги паркування; Велюрові килимки; Покришки ‘Runflat’
Знак аварійної зупинки та аптечка; Термін придатності – необмежений. Країна-виробник –
Німеччина..
2 роки, без обмеження пробігу

Гарантія

Ціна автомобіля
в даній
конфігурації

АКЦІЙНА ціна
автомобіля в даній
конфігурації

2 548 621 грн.

2 311 540 грн.

BMW FINANCIAL SERVICES
Вартість автомобіля

2 311 540 грн.

Відсоткова ставка

від 2,99%

Термін фінансування

12 місяців

Щомісячний платіж

98 520 грн.

* Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 19.04.2018рі відповідає € 79 027
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно встановленого продавцем курсу 32.25 грн за 1 євро.

