Автомобіль
BMW X5 xDrive 30d
(3361375)
Технічні дані

Двигун / потужність: 2993 см. куб. 6-циліндровий 265 к.с. двигун Twin Power
Максимальний крутний момент, Nm/1/min – 760 при 2000-3000 об. / хв.
Довжина/ширина/висота автомобіля - 4886/1938/1762 мм
Максимальна швидкість, км/год – 230
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 6,5

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 6.7
У міському циклі, л/100 км – 7.7

Базове
обладнання

Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія "Steptronic", Функція автоматичної зупинки і
запуску двигуна, "Servotronic", Покришки 'Runflat', Управління жестами, Акустична система,
Hands-Free з інтерфейсом USB, LED фари головного світла, Навігаційна система, Задні сидіння
складані у пропорції 40/20/40, Спортивні передні сидіння, Датчики парковки (PDC), передні та
задні, Антиблокувальна система гальм (ABS), Система динамічного контролю стійкості (DSC),
Система динамічного контролю тяги (DTC)

Додаткове
обладнання

Гарантія

Колiр автомобiля: Alpine White (non metallic); Оббивка з шкіри 'Vernasca' з перфорацією Gognac /
Black; 19" диски V-spoke style 735 з шинами run-flat; Покришки 'Runflat'; M sport диференціал;
Інтегральне активне кермо (Integral Active Steering); Адаптивна пневматична підвіска; Пакет 'M
Sport'; Пакет xOffroad; Комфортні передні сидіння; Планки салону з дерева "Fineline Stripe brown
high-gloss"; Зовнішнє ліве дзеркало заднього огляду з автоматичним затемненням; Розсіяне
освітлення салону; BMW Live Cockpit Professional; Пакет "Launch Edition + M Sport": M
спортивний звук вихлопної системи; Болти-секретки для коліс; Система комфортного доступу;
Без назви лінії на передньому крилі; Акустичне скління; Панорамний скляний люк з
електроприводом; Сонцезахисне скління; Велюрові килимки; Підготовка автомобіля для курців;
Підстаканник; Оздоблення 'CraftedClarity'; Автоматичний 4-зонний клімат- контроль; Адаптивні
світлодіодні фари; Система автоматичного управління дальнім світлом; Активна система
допомоги паркування 'Parking Assistant'; Акустична система 'Harman Kardon'. Ukrainian Package;
Індикатор тиску в покришках; Автоматичні доводчики дверей; Пакет кріплень для багажного
відділення; Передній пакет підігріву; Пакет 'Ambient Air'; Системи активної безпеки; Driving
Assistant; Apple CarPlay; BMW безконтактне керування функціями основного дисплею
автомобіля; Меню українською мовою; Посібник користувача українською мовою.
Термін придатності – необмежений. Країна-виробник – США. 2 роки, без обмеження пробігу.

