X5 xDrive25d
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ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
X5 xDrive25d
Автоматична трансмісія 'Steptronic'

КОЛІР
Alpine White

КОЛЕСА
18" Легкосплавні диски 'Double - spoke style 446'

ОББИВКА
Оббивка салону шкірою 'Dakota' Black I Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Fineline Pure'
текстуруванні
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Пакет "Advantage"
Автоматичний 2-зонний
клімат-контроль

Стандартна функція

S0534

Болти-секретки для коліс
S02PA

Біксенонові фари
S0522

Велюрові килимки
S0423

Відділення для зберігання
S0493

Деактивація подушки безпеки
переднього пасажира
S05DA
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Дзеркалa заднього виду з автозатемненням
S0430

Додаткова розетка 12 вольт
S0575

Камера заднього виду
S03AG

Підготовка автомобіля для курців
S0441

Розширений пакет освітлення салону
S0563

Система допомоги при паркуванні (PDC)
S0508

Система омивання фар
S0502
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Пакет 'Україна'
Акустична система HiFi
S0676

Багатофункціональний дисплей
панелі приладів
S06WB

Запасне колесо-докатка
S0300

Знак аварійної зупинки і аптечка
S0428

Меню російською мовою
S06UD

Покришки 'Runflat'
S0258
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Підігрів керма
S0248

Підігрів передніх сидінь
S0494

Система автоматичного управління
дальнім світлом
S05AC

Функція TV
S0601

Функції
Автоматична робота
багажної двері

Стандартна функція

S0316

Автоматична трансмісія
'Steptronic'
S0205
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Стандартна функція

Без позначення моделі
S0320

Електрорегулювання передніх сидінь з
пам'яттю положення для сидіння водія
S0459

Зовнішня обробка
'Chrome Line'

Стандартна функція

S0346

Релінги на даху чорного кольору
S03AA

Спортивне шкіряне кермо
S0255
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1938 мм
Висота: 1762 мм
Довжина: 4886 мм
Місткість баку: 85 л
Крутний момент: 500[2000-3000] нм [об/хв]
Об'єм: 1995 куб см
Вага (Макс): 2115(2795) кг
Потужність: 170[231] кВт [к.с.]
Циліндри: 4
Компресія: 16.5x1
Трансмісія: Автоматична трансмісія 'Steptronic'
від 0 до 100 км/год: 7.7 сек
Макс. швидкість: 220 км/год
Сидіння: 5
Споживання: 5.6 л/100 км[1]
Викиди CO₂: 139.0 CO₂ г/км[2]
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ЮРИДИЧНЕ
Компанія BMW Group зобов'язується захищати вашу приватність та гарантує конфіденційність
інформації, яку ви надаєте, або до якої компанія має доступ, відповідно до положень закону
від 8 грудня 1992 року про захист особистої інформації під час збору та обробки особистих
даних. Ця інформація використовуватиметься компанією BMW Group з ціллю надання послуг
та продуктів компанії та підтримання комерційних відносин з вами; для просування послуг та
продуктів BMW Group , її асоційованими компаніями або ретельно підібраними партнерами;
для отримання статистики або дослідження ринку; а також щоб сприяти боротьбі з
шахрайством у автомобільному секторі та сприяти безпеці та захисту навколишнього
середовища. З цією ж метою і з урахуванням будь-яких заперечень з вашого боку, ваша
інформація також може надаватися компаніям, що входять до складу BMW Group або
компаніям, з якими BMW Group підтримує тісні договірні зв'язки (таким як BMW, MINI та BMW
Motorrad) або будь-якій третій стороні з метою дотримання юридичних зобов'язань компанії.
Ви маєте доступ до інформації і право виправити її в будь-який час. Ви можете також
заперечувати проти будь-якої обробки цієї інформації у рекламних цілей та/або передачі
інформації третім особам.
[1] Споживання палива у літрах на 100 км
[2] Викиди CO2, приведені у грамах/км, становлять сукупні значення. Згідно із вимогами
нових європейських стандартів, приведений діапазон містить показники споживання палива
та CO2 від найменшого колеса вибраної моделі до найбільшого. У дужках приведено значення
для вибраної моделі з автоматичною коробкою передач. Більш детальну інформацію про
офіційне споживання палива та офіційну кількість викидів CO2 нових легкових автомобілів
можна отримати в "Посібнику з пасажирського транспорту (інформація щодо споживання
палива та викидів CO2)" http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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