Автомобіль
BMW X1 xDrive 18d (F48)
(3358878)
Технічні дані

Двигун / потужність: 1995 см.куб. 4-циліндровий 150 к.с. двигун Твін Пауер Турбо
Максимальний крутний момент, Nm/1/min – 330 / 1750
Довжина/ширина/висота автомобіля - 4439/1821/1598 мм
Максимальна швидкість, км/год – 205
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 9.2

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 4.4
У міському циклі, л/100 км – 5.5

Базове
обладнання

Механічна 6-ступенева коробка передач ,Система повного приводу xDrive, Функція автоматичної
зупинки і запуску двигуна, "Servotronic", 17 "Легкосплавні диски 'V-spoke стиль 683', Датчик
ранфлет, Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, бічна подушка для обох рядів сидінь, 3точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням
натягу, (DSC), Галогенові фари дальнього і ближнього світла, світлодіодні денні ходові вогні,
Протитуманні фари, Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням і підігрівом, асферичне з боку
водія, Датчик дощу та освітленості, Теплозахисне тонування зеленого кольору, Патрубок
вихлопної системи з лівого боку 'Chrome High Gloss', функція 'Follow-me-home', Кермове
колесо зі шкіряним оздобленням, Механічне регулювання кермової колонки по нахилу і вильоту,
Переднє пасажирське сидіння з регулюванням по висоті, Спинка заднього сидіння що
складається 40:20:40, ручне регулювання спинки, Media: дисплей 6,5 з роздільною здатністю
800х400,USB, роз’єм AUX-In, Bluetooth, Hands-Free, радіо з 8 програмованими кнопками, Кнопка
Start/Stop, Стереосистема з 6 динаміка, Підсилювач 100Вт, (CBS)-Індикація часу до наступного
ТО.

Додаткове
обладнання

Колір автомобіля: Alpine White; Текстильна оббивка салону 'Grid'; Запасне колесо-докатка;
Автоматичне управління кришкою багажника, Планки в салоні 'Oxide Silver dark matt' з
акцентованою обробкою 'Black high-gloss'; "Advantage Package": Болти-секретки для коліс,
Велюрові килимки, Пакет для курців, Передній центральний підлокітник, Система допомоги при
паркуванні (PDC), задня, "Ukrainian Package": Автоматична трансмісія 'Steptronic';
Мультифункціональна система на кермі, Пакет обладнання бічних дзеркал, Релінги на даху
чорного кольору, Знак аварійної зупинки та аптечка, Внутрішнє дзеркало заднього виду з
автозатемненням, Підігрів передніх сидінь, Розширений пакет освітлення салону, Світлодіодні
фари з розширеним змістом, Меню російською мовою, Посібник користувача російською мовою.

Гарантія

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

