Автомобіль
BMW X3 sDrive 20i
(8076126)
Технічні дані

Двигун / потужність: 1597 см. куб. 4-циліндровий 170 к. с. двигун Twin Power
Максимальний крутний момент, Nm/1/min – 500 / 1450-4800
Довжина/ширина/висота автомобіля – 4708 / 1891 / 1676 мм
Максимальна швидкість, км/год – 201
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 9,1

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 6.7
У міському циклі, л/100 км – 9.1

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: Black (non metallic); Оббивка зі штучної шкіри "Leatherette" Canberra Beige;
Покришки 'Runflat'; 18" Легкосплавні диски 'V-spoke style 688'; Індикатор тиску в покришках;
Без позначення моделі; Релинги на даху 'Aluminium satinated'; Світлодіодні протитуманні ліхтарі;
Cвітлодіодні фари з розширеним змістом; CD плеєр. 7R3 Package / Пакет 7R3: Акустичне
скління; Панорамний скляний люк з електроприводом; Сонцезахисне скління; Велюрові
килимки; Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і внутрішнє із затемненням; Салонне дзеркало
заднього виду з автозатемненням; Регульований задній підлокітник; Розсіяне освітлення
салону; Автоматичний клімат-контроль; Driving Assistant; Активна система допомоги паркування
'Parking Assistant'. 912 Package / Пакет 912: Електропривод передніх сидінь з пам'яттю
положення для водійського сидіння; Відділення для зберігання; Підігрів передніх сидінь.
Термін придатності – необмежений. Країна-виробник – США. 2 роки, без обмеження пробігу.

Гарантія

