Автомобіль
X4 xDrive20i
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: 1997 кб.см. / 4-циліндровий, дизельний з турбіною / 184 к.с.
Максимальний крутний момент, Nm/1/min - 270 / 1250-4500
Довжина / ширина / висота / колісна база автомобіля - 4671 / 1881 / 1624 / 2810 мм
Максимальна швидкість, км/год. - 212
Розгінна динаміка, 0-100 км/год. – 8,1 с.
У заміському циклі, л/100 км – 6,3
У міському циклі, л/100 км – 9,4

Стандартне
обладнання

Інтелектуальна система пасивної безпеки; Servotronic; Рекуперація енергії гальмування; Функція
автоматичної зупинки і запуску двигуна; Режим управління ' ECO PRO '; Кріплення для дитячого
крісла ' ISOFIX '; Датчик дощу та освітленості; Автоматичний клімат-контроль; Система обмеження
швидкості спуску (Hill Descent Control); Протитуманні фари; Денні ходові вогні; Бортовий комп’ютер;
Фронтальні і бокові передні подушки безпеки, бокова головна подушка для двох рядів; Механічне
регулювання рульової колонки по вильоту і нахилу; Вентильовані гальмівні диски; Радіо BMW
‘Profesional’

Додаткове
обладнання

Колір кузову: Sophisto Grey Brilliant Effect ; xLine; Оббивка салону шкірою 'Nevada' Mocha / application
and stamping | Black; Мультифункційне кермо; 18” Легкосплавні диски ‘Y-spoke style 607’; Обробні
планки в салоні з цінної породи дерева ‘Dark Copper high-gloss’; Автоматична трансмісія з
підрульовими пелюстками перемикання передач; Індикатор тиску в шинах; Покришки ‘RanFlat’;
Автоматичне управління кришкою багажника; Камера заднього виду; Сигналізація зі сканером
салону; Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня; Вставки панелі приладів 'Black
high-gloss'; Підігрів передніх сидінь; Мовна версія – російська; Зовнішнє ліве та внутрішнє дзеркала
з автозатемненням; Акустична система «Harman Kardon»; Велюрові килимки салону; Hands- free з
інтерфейсом USB; Система допомоги при паркуванні із звуковим сигналом; Бі-ксенонові фари;
Cистема омивання фар; Болти-секретки для коліс; Деактивація подушки безпеки переднього
пасажира; Електрорегулюванняпередніх сидінь з памяттю положення для водійського сидіння; Круїз
контроль з функцією гальмування; Розширений пакет освітлення салону; Відділення для зберігання;
Знак аварійної зупинки та аптечка; Термін придатності – необмежений. Країна-виробник – США.
2 роки, без обмеження пробігу

Гарантія

Повна ціна
Ціна автомобіля
в
даній конфігурації
автомобіля
в даній
конфігурації
АКЦІЙНА ціна
автомобіля в даній
конфігурації

1 887 463 грн.

1 457 668 грн.

BMW FINANCIAL SERVICES
Вартість автомобіля

1 457 668 грн

Відсоткова ставка

від 0,01%

Термін фінансування

12 місяців

Щомісячний платіж

60 736 грн.

* Вартість автомобіля включає подати по митному оформленню та ПДВ.
Ціна автомобіля вказана станом на 17.04.2018 р. і відповідає 58 526,00 € .
Ціна автомобіля на дату продажу визначається згідно курсу встановленого продавцем 32,25 грн за 1 євро
Акційна ціна автомобіля 45 199,00 €

