BMW X1.
ВТІЛЕННЯ СВОБОДИ.

BMW X1 xDRIVE 18d У СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЛЕКТАЦІЯХ
ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ ТА ЗНИЖЕНИМ КУРСОМ*.
Із задоволенням
за кермом

Спеціальна комплектація для X1 xDrive18d
■

Обладнання згідно пакету

Комплектація №3

Технічні дані
4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою Сommon Rail, DOHC,
прямим уприскуван-ням палива і турбонагнітачем та для X1 xDrive25d - 2-ступеневим турбонагнітачем із
змінною геометрією турбіни
Робочий об'єм, куб. см.

■
1995

Максимальна потужність, к.с. / при об / хв

150 / 4000

Максимальний обертовий момент, Нм / об / хв

330 / 1750

Витрата палива на 100 км, за містом / в міському циклі, л

4.4 / 5.5

Максимальна швидкість, км / год

204

Динаміка розгону з місця до 100 км / год, с

9.2

Об’єм паливного бака, л

51

Дорожній просвіт, мм

183

Об'єм багажника / зі складеними спинками задніх сидінь, л
Пакетна комплектація
Фарба кузова неметалік / металік
Комбінована оббивка салону текстиль / шкіра “Cross Track” Granite Brown / Black I Black
Пакет xLine
Спортивне рульове колесо зі шкіряною оббивкою

505-1550
■/■
■
■
■

18" Легкосплавные диски 'Y-spoke style 569'

■

Планки в салоні “Pearl dark” з акцентованим оздобленням ‘Pearl Chrome’

■

Пакет "Advantage"
Болти-секретки для коліс
Велюрові килимки
Пакет для курців
Передній підлокітник
Система допомоги при паркуванні (PDC)
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 огляду с автозатемненням
Відділення для зберігання
Підігрів передніх сидінь
Автоматичний клімат-контроль

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Розширений пакет освітлення салону

■

Світлодіодні фари з розширеним змістом

■

Аактивна система допомоги при паркуванні(Park Assistant)

■

Меню російською мовою

■

Посібник користувача російською мовою

■

АВТ Баварія
Офіційний імпортер BMW в Україні
Салон: Київ, вул. Мечникова, 2, тел.: (044) 494-21-21, Дилерський центр: Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, тел.: (044) 498-70-70, Дилерський центр: Київ, бул. Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 490-77-33
Дилерський центр: Дніпро, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95
Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995 Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, вул. Олімпійська, 7, тел.: (0612) 96-88-38 Краматорськ: “Талисман”, вул. Дніпропетровська, 3А, тел.: (050) 308-00-08
Кременчук: “Автосервіс Альянс”, проїзд 40-років ДАІ, 1, тел.: (0536) 77-08-11 Кривий Ріг: “Авторитет ТБ”, вул. Свято-Миколаївська, 97-Б, тел.: (056) 462-0330
Львів: “Христина”, вул. П’ясецького, 1, тел.: (032) 244-19-00 Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька, 306, тел.: (032) 23-23-500 Миколаїв: “Н Авто”, вул. Кірова, 159/1, тел.: (0512) 555-233
Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Маршала Жукова, 2, тел.: (048) 740-55-55 Одеса: “Емералд Моторс”, вул. Велика Арнаутська, 72/74, тел.: (048) 740-55-55
Полтава: “Автосервіс-Альянс”, Харківське шосе, 29, тел.: (0532) 600-400 Рівне: “Валері М”, вул. Київська, 101А, тел.: (0362) 64-20-54 Ужгород: “Ідеал М”, вул. Європейська, 1, тел.: (0312) 728-728
Харків: “Бавария Моторс”, пр-т Гагаріна, 39А, тел.: (057) 766-17-50 Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00 Херсон: “Центр Херсон”, Миколаївське шосе, 54, тел.: (050) 318-6001
Хмельницький: “Баварія Захід”, пр-т Миру, 103/1, тел.: (0382) 78-57-00
*Дана пропозиція дійсна з 01.03.2017 до 30.06.2017 у дилерських центрах АВТ Баварія. Імпортер залишає за собою право змінювати умови акції. Зображення автомобілів наведені
для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. Кількість автомобілів обмежена. Більш детальну інформацію щодо умов акції та умов
кредитування Ви можете отримати звернувшись до консультанта за вказаними вище адресами та телефонами.

