Автомобіль
BMW 118i
(3357441)
Технічні дані

Двигун / потужність: 1499 см.куб. / 136 к.с. Твін Пауер Турбо
Максимальный крутний момент, Nm/1/min - 220 / 1350-4300
Довжина/ширина/висота автомобіля - 4329 / 1765 / 1440 мм
Максимальна швидкість, км/год - 210
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 8,7 сек.

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 4,9
У міському циклі, л/100 км – 7,6

Базове
обладнання

Механічна Електропідсилювач кермового управління Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна Режим
управління 'ECO PRO' Система CBS, обслуговування автомобіля на підставі его потреб (заміна мастила,
гальмівних колодок,
гальмівної рідини). Індикація часу, що залишився до наступного ТО, бортовий комп'ютер 16" Сталеві диски
сріблястого кольору з ковпаками та емблемою BMW Інтелектуальна система пасивної безпеки Активні
підголівники Dynamic Stability Control (DSC) - система динамічного контролю стійкості поєднується з ABS,
DTC, CBC, включаючи
систему, що запобігає відкочуванню автомобіля при русі вгору, підсушування гальм, готовність гальмівної
системи Кріплення для дитячого крісла ’ISOFIX’ Галогенові фари з денними світлодіодними ходовими
вогнями Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням і підігрівом, в колір кузова Шкіряне кермове колесо
Компонування салону на 5 посадочних місць Спинка задніх сидінь складається в пропорції 60:40 Механічне
регулювання рульової колонки по нахилу і вильоту Автоматичний клімат контроль Кнопка Start / Stop для
швидкого запуску двигуна Текстильне оздоблення салону 'Move' Оздоблювальні планки салону 'Satin Silver
matt'

Додаткове
обладнання

Колір кузова Melbourne Red metallic Обивка салона 'Move' Advantage "Servotronic" Болти-секретки для коліс
Велюрові килимки Пакет для курців Система допомоги при паркуванні (PDC), задня Датчик дощу та
освітлення Додаткові 12 вольтові розетки Деактивація подушки безпеки переднього пасажира "Hands-free"
та інтерфейс "USB" 16" Легкосплавные диски Автоматична трансмісія 'Steptronic' Мультифункціональна
система на кермі Покришки 'Runflat' Без позначення моделі Знак аварійної зупинки і аптечка Підігрів
передніх сидінь Передний сдвижной подлокотник Протитуманні фари Радіо 'BMW Professional' Меню
російською мовою Посібник користувача російською мовою

Гарантія

2 роки, без обмеження пробігу.
Термін придатності – необмежений. Країна-виробник – Німеччина

