Автомобіль
BMW X3 xDrive 20d
(3359874)
Технічні дані

Двигун / потужність: 1995 см. куб. 4-циліндровий 190 к. с. двигун Twin Power
Максимальний крутний момент, Nm/1/min – 400 / 1450-4800
Довжина/ширина/висота автомобіля – 4708 / 1891 / 1676 мм
Максимальна швидкість, км/год – 213
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 8

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 4.8
У міському циклі, л/100 км – 5.7

Базове
обладнання

Автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic', Функція автоматичної зупинки і запуску
двигуна, "Servotronic", 18 "Легкосплавні диски 'V-Spoke 618', 7 J x 18 / шини 225/60 R18, ,
Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на склоні, Передня
підвіска із подвійними важілями, Багатоважільна задня підвіска, Зовнішні дзеркала заднього
виду, з підігрівом та електро регулюванням, Функція 'Follow me home', Галогенні фари
головного світла, LED фари ближнього світла, Галогенні показчики поворотів, LED ходові вогні,
Задні галогенні протитуманні вогні, Відбивачі світла інтегровані у бампери, Підігрів форсунок
омивача скла, Датчик дощу та освітлення, Пакет скління із захистом від ультрафіолету,
Позначення моделі, Подушки безпеки для водія та переднього пасажиру, Головні бічні подушки
безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь, Бокові подушки безпеки для водія та переднього
пасажиру, Захист від бокових зіткнень, 3-точкові ремені безпеки, Кріплення дитячих сидінь
ISOFIX, Задні двері із захистом від відкриття дітьми, Додаткові LED гальмівні вогні, Система
динамічного контролю стійкості (DSC), Система динамічного контролю тяги (DTC),
Антиблокувальна система гальм (ABS), 'Runflat' індикатор, Текстиль 'Hevelius', Комбінована
оббивка з текстилю та шкіри "Vernasca", Велюрові килимки салону, BMW Individual оббивка
стелі з тканини кольору Anthracite, Планки в салоні "Oxide Silver dark matt".

Додаткове
обладнання

Колiр автомобiля: Фарба non-metallic Alpine White, Комбінована оббивка з тканини та шкіри
'Vernasca' Колір: Black з синьою прострочкою | Black; Збільшений на 8 л паливний бак;
Адаптивна підвіска / Dynamic Damper Control; Підігрів керма; Датчики вимірювання тиску в
колесах; Трансмісія steptronic з пелюстками перемикання передач на кермі; Performance
Control; Запасне колесо-докатка; Performance Control; Система комфортного доступу; Пакет M
Sport; 19" M Диски Double-spoke style 698 M; BMW Individual релінги на даху Shadow Line;
Спортивні передні сидіння; LED протитуманні фари; М Кермо; М Аеродинамічний обвіс; BMW
Individual зовнішнє оздоблення Shadow Line; Стеля кольору Anthracite; Бічні передні вікна з
покращеною звукоізоляцією; Велюрові килимки; Знак аварійної зупинки та аптечка; Пакет
дзеркал заднього виду; Попільничка та прикурювач; Електропривід для передніх сидінь;
Регулювання нахилу спинки задніх сидінь; Підкачка області попереку передніх сидінь; Підігрів
передніх сидінь; Оббивка панелі приладів штучною шкірою; Планки салону з дерева 'Fineline'
Cove; Ambient light; Гальванічне оздоблення елементів керування; Адаптивні LED фари; LED
протитуманні фари; Система автоматичного управління дальнім світлом; Driving Assistant;
Допомога при паркуванні; Навігаційна система Professional з дисплеєм 10.25"; Проекція на
лобове скло; CD-програвач; Акустична система HiFi; Підготовка для Apple CarPlay; Apps;
Управління жестами; Меню російською мовою; Мультимедійний щиток приладів; Пакет
Advantage: Розділююча сітка в багажнику; Салонне дзеркало заднього виду з автозатемненням;
Додаткові місця для зберігання; 3-зонний клімат-контроль; Посібник користувача російською
мовою.

Гарантія

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

