Автомобіль
BMW 520d xDrive
(3361695)
Технічні дані

Двигун / потужність: 1995 см. Куб / 190 к.с. 4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower
Turboобладнаний системою Сommon Rail, прямим уприскуванням палива і турбонагнітачем з
турбіною змінної геометрії
Максимальний крутний момент, 400 Nm при 1750-2500 об. / хв.
Довжина/ширина/висота автомобіля - 4936/1868/1479 мм
Максимальна швидкість, км/год – 232
Розгінна динаміка, 0-100 км/год – 7,6

Витрата
пального

У заміському циклі, л/100 км – 4.2
У міському циклі, л/100 км – 5.1

Базове
обладнання

Автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’, Система Start/Stop, Інтелектуальна
система повного приводу ‘xDrive’,17" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 618', 7 J x 17 шини
225/55 R17, 'Servotronic', Зовнішні дзеркала заднього виду із функцією автозатемнення,
Світлодіодні фари головного світла, Функція 'Follow me home', Підігрів форсунок омивача скла,
Лобове скло із термоізоляцією, 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, Система динамічного контролю стійкості
(DSC), Асистент уваги водія, Датчик дощу та освітлення, Круїз-контроль із функцією
гальмування, Частково електричне регулювання сидінь для водія та переднього пасажиру,
Автоматичний клімат-контроль, Додаткові розетки на 12В, Бортовий комп'ютер із показниками
споживання палива,середньої швидкості та температури навколишнього середовища,

Додаткове
обладнання

Колір автомобіля: Black Sapphire; Комбінована оббивка салону текстиль / шкіра 'Plectoid' Anthracite I Black; 18" Легкосплавні диски 'Double-spoke style 634'; Покришки 'Runflat'; BMW
Individual зовнішня обробка 'Aluminium Satinated'; Адаптивні світлодіодні фари; Система
автоматичного управління дальнім світлом; Sport Line; Український пакет / Ukrainian Package:
Підігрів керма; Болти-секретки для коліс; Індикатор тиску в покришках; Автоматична робота
багажних дверей; Система комфортного доступу; Велюрові килимки; Підготовка автомобіля для
курців; Електропривод передніх сидінь з пам'яттю положення для водійського сидіння; Система
наскрізного завантаження; Підігрів передніх сидінь; Зовнішнє ліве дзеркало заднього огляду з
автоматичним затемненням; Розсіяне освітлення салону; Автоматичний клімат-контроль;
Додаткові розетки на 12 В; Активна система допомоги паркування 'Parking Assistant'; Акустична
система HiFi; Apple CarPlay; BMW Live Cockpit Professional; Меню українською мовою;
Посібник користувача українською мовою.
Термін придатності – необмежений. Країна-виробник – Німеччина. 2 роки, без обмеження
пробігу.

Гарантія

