Автомобіль
X1 xDrive 18d
ТзОВ «АРІЯ МОТОРС»
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР BMW У ЛЬВОВІ
м. Львів, вул. Городоцька 306
тел. +380 (32) 232 35 01
Технічні дані

Витрати пального

Двигун об’єм / потужність:1995 см.куб. 4-циліндровий, дизельний з турбіною і системою Common-Rai
l/ 150 к.с.
Максимальний крутний момент, Nm/1/min - 330 / 175
Довжина / ширина / висота / колісна база автомобіля - 4439 / 1821 / 1598 / 2760 мм
Максимальна швидкість, км/год. - 204
Розгінна динаміка, 0-100 км/год. – 9,2 с
CO2-124г/км
У заміському циклі, л/100 км – 4,4
У міському циклі, л/100 км – 5,5

Стандартне
обладнання

Кермове управління з підсилювачем; Вентильовані гальмівні диски, передні і задні; Датчики проколу
покришок; Anti-lock Braking System (ABS) - Антиблокувальна система гальм; Dynamic Stability Control
(DSC) - система динамічної стабілізації Dynamic Traction; Dynamic Traction Control (DTC) - система
динамічного розподілу тягових зусиль; Hill Descent Control (HDC) - система обмеження швидкості
спуску на схилі; Функція попередньої готовності гальмівної системи до аварійного гальмування;
Гальмівна система з функцією просушування дисків і компенсацією перегріву; Давач аварії з
системою аварійного відкидання клеми акумулятора; Інтелектуальна система безпеки, включаючи
фронтальні і бічні Airbag; Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX на задніх сидіннях; Бортовий
комп'ютер з системою самодіагностики і розрахунком міжсервісних інтервалів; Кнопка Start/stop для
комфортного запуску і зупинки двигуна; Центральний замок з дистанційним керуванням;
Склопідіймачі з електроприводом, функцією комфортного відкриття/закриття; Теплозахисне
тонування вікон зеленого відтінку; Обігрів заднього скла з автоматичним відключенням;
Протитуманні фари передні і задні; Зовнішні дзеркала заднього вигляду з електрорегулюванням і
підігрівом; Регулювання рульової колонки по висоті і довжині; Система "м'якого" освітлення
передньої частини салону; Роз'єм Aux-in

Додаткове
обладнання

Колір кузову : Sparkling Brown metallic; Текстильна оббивка салону 'Grid' Anthracite | Black; 17"
Автоматична трансмісія 'Steptronic'; Мультифункціональна система на кермі; Покришки 'Runflat'; Без
позначення моделі ; Релінги на даху чорного кольору; Знак аварійної зупинки і аптечка; Внутрішнє
дзеркало заднього виду з автозатемненням; Відділення для зберігання; Підігрів передніх сидінь;
Оздоблювальні планки салону 'Black high-gloss' з акцентованою обробкою 'Pearl Chrome';
Автоматичний 2-х зонний клімат-контроль; Розширений пакет освітлення салону; Світлодіодні фари
з розширеним змістом; Посібник користувача російською мовою; Пакет "Advantage; Болти-секретки
для коліс ; Велюрові килимки; Пакет для курців ; Передній підлокітник Термін придатності –
необмежений
.
2 роки, без обмеження пробігу

Гарантія
Ціна автомобіля
в даній
конфігурації

АКЦІЙНА ціна
автомобіля в даній
конфігурації

1 314 413 грн.

1 110 628 грн.

BMW FINANCIAL SERVICES
Вартість автомобіля

1 110 628 грн.

Відсоткова ставка

від 0,01%

Термін фінансування

24 місяців

Щомісячний платіж

27 384 pгрн.

* Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 17.04.2018рі відповідає € 40 757
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно встановленого продавцем курсу 32.25 грн за 1 євро.

