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Із задоволенням
за кермом

BMW X6.

врАжАючий. у буДЬ-ЯКому СЕНСІ.

Кольори кузова:

Black

Black Sapphire

Carbon Black

Sophisto Grey Brilliant Effect

Space Grey

Mineral Silver

Glacier Silver

Sparkling Storm Brilliant Effect

Flamenco Red Brilliant Effect

Mineral White

Alpine White

Колісні диски:

19” Star Spoke
Style 490

19” Y Spoke
Style 594

19” Y Spoke
Style 595

19” Double Spoke
Style 623M

20” Y Spoke
Style 451

20” Star Spoke 20” BMW Individual
Style 491
V Spoke Style 551 I

20” V Spoke
Style 597

20” Double
Spoke Style
468 M

20” Double
Spoke Style
469 M

Базове обладнання
■

X6 xDrive35i

X6 xDrive50i

BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий бензиновий двигун обладнаний турбонагнітачем з технологіями TwinScroll,
Valvetronic, Double VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

■

–

BMW TwinPower Turbo 8-циліндровий бензиновий двигун обладнаний двома турбонагнітачами з технологією Double
VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

–

■

BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим вприскуванням
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

–

–

M Performance TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим
вприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

–

–

2979
306 / 5800-6400
400 / 1200-5000
11.3 / 6.9
240
6.4
85

4395
450 / 5500-6000
650 / 2000-4500
13.0 / 7.7
250
4.8
85

■
–
■
■
■
■
■

■
–
■
■
■
■
■

Базове обладнання

□ Додаткове обладнання

– Недоступно

Двигун

Робочий об'єм, куб. см.
Максимальна потужність, к.с. / при об / хв
Максимальний крутний момент, Нм / об / хв
Витрати палива на 100 км, міський цикл / за містом, л
Максимальна швидкість, км / год
Динаміка розгону 100 км / ч, с
Об'єм паливного баку, л
Трансмісія і технології
Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic'
M Servotronic
Servotronic
Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна
Вентильовані гальмівні диски
Датчик рівня і якості мастила з індикатором на приладовій панелі
Система обмеження швидкості спуску (Hill Descent Control)
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць
Довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм

5/5

5/5

4909 / 1989 / 1702 / 2933

4909 / 1989 / 1702 / 2933

212
550-1525
2100

212
550-1525
2245

□
■
□
□
■

□
–
■
□
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

□
■
□
■
■
■
■
■

Решітка радіатора кольору 'matt silver'

–

□
■
□
■
■
■
■
–

Зовнішні дзеркала в колір кузова (для M50d колір 'Dark Chrome') з інтегрованим покажчиком повороту,
електрорегулюванням і підігрівом

■

■

Округлі хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку
Трапецієподібні хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку, для M50d - Black Chrome
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс

■
–
■

–
■
■

Внутрішнє обладнання
Спортивне кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивне М кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивні передні сидіння
Спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40
Автоматичний двозонний клімат-контроль

■
□
□
■
■

■
□
□
■
■

□
□

■
□

Дорожній просвіт, мм
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л
Споряджена маса, кг
Ходова частина
Адаптивна M підвіска
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 594'
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 595'
19" М легкосплавні диски 'Double-spoke style 623 M' змішаного типу
Покришки 'Runflat'
Безпека
Фронтальні і бокові передні подушки, головні бокові подушки безпеки для обох рядів сидінь
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу
Інтелектуальна система пасивної безпеки
Датчики проколу покришок Runflat з індикаторами на панелі приладів
Кріплення дитячих крісел ISOFIX
Кузов і зовнішнє обладнання
М Sport пакет
Автоматична робота багажних дверей
Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня
Круїз-контроль з функцією гальмування
Бі-ксенонові фари ближнього та дальнього світла
Датчик дощу та освітленості
Протитуманні ліхтарі
Решітка радіатора чорного кольору

Радіо BMW Professional і роз'єм AUX-In
Пристосування Hands-Free з інтерфейсом USB
Панель приладів з розширеним змістом
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Оздоблювальні планки салону 'Oxyd Silver, dark matt'
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain'
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon'
Оздоблення салону шкірою 'Dakota'
Комбіноване оздоблення шкірою та алькантарою

■
■
■
■
■

■
□

■

■
■
■
■
□

■
□

*Даний перелік базового обладнання актуальний з 01/2016. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа.
Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. За більш детальною інформацією та переліком додаткового обладнання
прохання звертатися до продавців-консультантів.

Базове обладнання
■

X6 xDrive30d

X6 xDrive40d

BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий бензиновий двигун обладнаний турбонагнітачем з технологіями TwinScroll,
Valvetronic, Double VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

–

–

BMW TwinPower Turbo 8-циліндровий бензиновий двигун обладнаний двома турбонагнітачами з технологією Double
VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

–

–

BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим вприскуванням
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

■

■

M Performance TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим
вприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

–

–

2993
258 / 4000
560 / 1500-3000
6.7 / 5.5
230
6.7
85

2993
313 / 4400
630 / 1500-2500
7.0 / 5.7
240
5.8
85

■
–
■
■
■
■
■

■
–
■
■
■
■
■

Базове обладнання

□ Додаткове обладнання

– Недоступно

Двигун

Робочий об'єм, куб. см.
Максимальна потужність, к.с. / при об / хв
Максимальний крутний момент, Нм / об / хв
Витрати палива на 100 км, міський цикл / за містом, л
Максимальна швидкість, км / год
Динаміка розгону 100 км / ч, с
Об'єм паливного баку, л
Трансмісія і технології
Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic'
M Servotronic
Servotronic
Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна
Вентильовані гальмівні диски
Датчик рівня і якості мастила з індикатором на приладовій панелі
Система обмеження швидкості спуску (Hill Descent Control)
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць
Довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм

5/5

5/5

4909 / 1989 / 1702 / 2933

4909 / 1989 / 1702 / 2933

212
550-1525
2140

212
550-1525
2180

□
■
□
□
■

□
■
□
□
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

□
■
□
■
■
■
■
■

Решітка радіатора кольору 'matt silver'

–

□
■
□
■
■
■
■
■

Зовнішні дзеркала в колір кузова (для M50d колір 'Dark Chrome') з інтегрованим покажчиком повороту,
електрорегулюванням і підігрівом

■

■

Округлі хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку
Трапецієподібні хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку, для M50d - Black Chrome
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс

■
–
■

–
■
■

Внутрішнє обладнання
Спортивне кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивне М кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивні передні сидіння
Спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40
Автоматичний двозонний клімат-контроль

■
□
□
■
■

■
□
□
■
■

□
□

□
□

Дорожній просвіт, мм
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л
Споряджена маса, кг
Ходова частина
Адаптивна M підвіска
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 594'
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 595'
19" М легкосплавні диски 'Double-spoke style 623 M' змішаного типу
Покришки 'Runflat'
Безпека
Фронтальні і бокові передні подушки, головні бокові подушки безпеки для обох рядів сидінь
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу
Інтелектуальна система пасивної безпеки
Датчики проколу покришок Runflat з індикаторами на панелі приладів
Кріплення дитячих крісел ISOFIX
Кузов і зовнішнє обладнання
М Sport пакет
Автоматична робота багажних дверей
Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня
Круїз-контроль з функцією гальмування
Бі-ксенонові фари ближнього та дальнього світла
Датчик дощу та освітленості
Протитуманні ліхтарі
Решітка радіатора чорного кольору

Радіо BMW Professional і роз'єм AUX-In
Пристосування Hands-Free з інтерфейсом USB
Панель приладів з розширеним змістом
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Оздоблювальні планки салону 'Oxyd Silver, dark matt'
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain'
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon'
Оздоблення салону шкірою 'Dakota'
Комбіноване оздоблення шкірою та алькантарою

■
■
■
■
■

■
□

–

■
■
■
■
■

■
□

*Даний перелік базового обладнання актуальний з 01/2016. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа.
Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. За більш детальною інформацією та переліком додаткового обладнання
прохання звертатися до продавців-консультантів.

Базове обладнання
■

Базове обладнання

□ Додаткове обладнання

– Недоступно

X6 M50d

Двигун
BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий бензиновий двигун обладнаний турбонагнітачем з технологіями TwinScroll,
Valvetronic, Double VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

–

BMW TwinPower Turbo 8-циліндровий бензиновий двигун обладнаний двома турбонагнітачами з технологією Double
VANOS і високоточним прямим вприскуванням палива високого тиску HPI

–

BMW TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим вприскуванням
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

–

M Performance TwinPower Turbo 6-циліндровий дизельний двигун обладнаний системою Сommon Rail, прямим
вприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії

■

Робочий об'єм, куб. см.
Максимальна потужність, к.с. / при об / хв
Максимальний крутний момент, Нм / об / хв
Витрати палива на 100 км, міський цикл / за містом, л
Максимальна швидкість, км / год
Динаміка розгону 100 км / ч, с
Об'єм паливного баку, л
Трансмісія і технології
Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic'
M Servotronic
Servotronic
Функція автоматичної зупинки і запуску двигуна
Вентильовані гальмівні диски
Датчик рівня і якості мастила з індикатором на приладовій панелі
Система обмеження швидкості спуску (Hill Descent Control)
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць
Довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм
Дорожній просвіт, мм
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л
Споряджена маса, кг
Ходова частина
Адаптивна M підвіска
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 594'
19" Легкосплавні диски 'Y-spoke style 595'
19" М легкосплавні диски 'Double-spoke style 623 M' змішаного типу
Покришки 'Runflat'
Безпека
Фронтальні і бокові передні подушки, головні бокові подушки безпеки для обох рядів сидінь
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу
Інтелектуальна система пасивної безпеки
Датчики проколу покришок Runflat з індикаторами на панелі приладів
Кріплення дитячих крісел ISOFIX
Кузов і зовнішнє обладнання
М Sport пакет
Автоматична робота багажних дверей
Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня
Круїз-контроль з функцією гальмування
Бі-ксенонові фари ближнього та дальнього світла
Датчик дощу та освітленості
Протитуманні ліхтарі
Решітка радіатора чорного кольору

2993
381 / 4000-4400
740 / 2000-3000
7.2 / 6.3
250
5.2
85
■
■
–
■
■
■
■
5/5
4909 / 1989 / 1702 / 2933

212
550-1525
2260
■
–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
–

Решітка радіатора кольору 'matt silver'

■

Зовнішні дзеркала в колір кузова (для M50d колір 'Dark Chrome') з інтегрованим покажчиком повороту,
електрорегулюванням і підігрівом

■

Округлі хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку
Трапецієподібні хромовані патрубки вихлопної системи з лівого і правого боку, для M50d - Black Chrome
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс

–
■
■

Внутрішнє обладнання
Спортивне кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивне М кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою
Спортивні передні сидіння
Спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40
Автоматичний двозонний клімат-контроль

–
■
■
■
■

Радіо BMW Professional і роз'єм AUX-In
Пристосування Hands-Free з інтерфейсом USB
Панель приладів з розширеним змістом
Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням
Оздоблювальні планки салону 'Oxyd Silver, dark matt'
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain'
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon'
Оздоблення салону шкірою 'Dakota'
Комбіноване оздоблення шкірою та алькантарою

■
■
■
■
–
□
■
□
■

*Даний перелік базового обладнання актуальний з 01/2016. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа.
Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. За більш детальною інформацією та переліком додаткового обладнання
прохання звертатися до продавців-консультантів.

розбиває
ВСІ СТЕРЕОТИПИ І ПРАВИЛА.
Не кажучи вже про СЕРЦЯ.

PURE EXTRAVAGANCE.

M SPORT ПАКЕТ.

З пакетом Pure Extravagance незалежний характер BMW X6
виходить на перший план, в незалежності від того під яким кутом
Ви дивитесь на нього. Ексклюзивні деталі в кольорі Cerium Grey,
динамічна зовнішня геометрія і спеціальна конструкція радіаторної
решітки – це лише частина елементів унікального дизайну Pure
Extravagance.

Потужність з багатьма знаками оклику, саме так можна описати
його зовнішній вигляд і дизайн інтер’єру. З елементами, що
містяться в пакеті M Sport, динамічна аура Вашого BMW X6
досягає абсолютно нового виміру.

Винятковий за натурою,
ІННОВАЦІЙНИЙ за покликанням.

Зовнішність істинного спортсмена для BMW X6 така ж природня, як і видатні результати ефективності та керованості, комфорту і безпеки преміум-класу.
Його X-родовід говорить сам за себе, а завдяки передовим інноваціям Ви відчуєте себе абсолютно вільно всюди, де б не пролягав Ваш шлях.

 Адаптивні світлодіодні (LED) фари із змінним
розподілом світла, з функцією освітлення на
повороті. При поворотах на невеликій швидкості
адаптивні світлодіодні фари автоматично підсвічують
простір збоку від автомобіля. Система автоматичного
управління незасліплюючим дальнім світлом забезпечує
найкращу видимість для водія, не заважаючи іншим
учасникам руху: інтелектуальний механізм всередині
фар блокує світловий потік в напрямках, освітлення яких
може призвести до засліплення інших водіїв.

 Система динамічного контролю стійкості
(DSC), включаючи систему контролю гальмування в
поворотах (CBC), систему допомоги при старті на схилі,
систему готовності до екстреного гальмування, функцію
підсушування гальмівних колодок і підготовки до гальмування. Система DSC здатна виявити навіть незначний
занос автомобіля і стабілізувати автомобіль за частку
секунди. Режим збільшення тяги – підфункція (DTC), що
дозволяє визначити ідеальне прослизання коліс для
оптимізації прискорення і при будь-яких умовах руху
забезпечує більш динамічне водіння.

 Активна безпека – це превентивний захист
пасажирів в аварійних ситуаціях. У критичній ситуації на
дорозі проводиться оборотне переднатягнення передніх
ременів безпеки, закриваються бокові вікна і люк
(якщо він є). У деяких аварійних ситуаціях автоматично
застосовується гальмування з максимальним
уповільненням до повної зупинки автомобіля. Це
дозволяє знизити ймовірність вторинного зіткнення
або ж повністю його виключити. Система контролю
уважності відстежує Вашу поведінку на предмет
наявності ознак втоми.

 Система курсової стійкості при спуску (HDC):
являє собою систему контролю при русі на схилі, яка
служить для того, щоб автомобіль самостійно і безпечно
долав круті гірські ділянки в автоматичному режимі без
потреби гальмування з боку водія.

 Інтелектуальна система повного приводу
BMW xDrive забезпечує максимальне зчеплення з
дорогою в будь-якій ситуації, збільшуючи маневреність
і не дозволяючи зійти з курсу навіть у поворотах на
високій швидкості. Реагуючи на зміни практично миттєво
і непомітно для водія, xDrive може направити до 100%
тяги на одну вісь. xDrive направляє тягу на колеса з
найбільшим зчепленням з дорогою, дозволяючи водієві
легко рушити з місця навіть на найслизькішому покритті
або крутому схилі.

 Head-Up Display. Продумана ергономіка для
зручності управління: важлива інформація, така як
швидкість і підказки системи навігації, проектується в
полі вашого зору. Віртуальне зображення проектується
на вітрове скло, де його легко помітити і прочитати.
Проекційний дисплей вдвічі скорочує час зчитування
показань і в темний час доби більше не викликає
звичної втоми очей.

 Утримуюча система безпеки BMW Шасі спеціально
розроблена для особливих вимог BMW X6 і вражає
ідеальним утриманням дороги, досконалою керованістю
і маневреністю вищого класу, і в той же час, гарантує
комфорт у будь-якій ситуації.

Ефективні бензинові та дизельні двигуни
BMW TwinPower Turbo: Інноваційність та увага до
деталей – основні складові ефективних двигунів. До них
відносяться технології з системою прямого вприскування
для бензинових і Common Rail для дизельних двигунів,
турбокомпресори із змінною геометрією і технологією
Twin Scroll, електроніка двигуна з декількома процесорами, яка реагує на будь-яку ситуацію за мікросекунди. Всі
ці технології дозволяють отримувати більше потужності з
двигунами меншого розміру і ваги.

 Покришки Runflat. Посилені бічні стінки шин
дозволяють запобігти їх повному здавлюванню або
відходу від диска у разі пошкодження і падіння тиску,
допомагаючи Вам безпечно замінити їх в найближчому
сервісному центрі.

З системою динамічного контролю жорсткості
амортизаторів (Dynamic Damper Control) з режимами
Comfort, Sport і Sport +, ходові якості автомобіля
настроюються індивідуально, а широка колісна база
BMW X6 і його п’ятиважельна задня вісь дозволяють
входити в повороти на високих швидкостях з
мінімальним відхиленням від курсу.

 Базове обладнання		

 Додаткове обладнання

 Індикатор Runflat повідомляє водія про будь-яку
проблему з шинами, яка може виникнути в дорозі. Ви
будете знати навіть про незначну втрату тиску завдяки
сигнальному світловому індикатору, якщо ж пошкодження серйозніше, то включиться додаткове звукове
сповіщення.

Варіанти внутрішнього оздоблення автомобіля

Комбіноване оздоблення салону
шкіра / Алькантара Anthracite | Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Terra
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Canbera Beige
| Інтер’єр Canbera Beige

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Coral Red
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Ivory White
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Cognac
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Black
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону ексклюзивною шкірою
‘Nappa’ Ivory White / Black | Інтер’єр Black

Оздоблення салону ексклюзивною шкірою
‘Nappa’ Cognac / Black | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону
шкірою ‘Merino’ Smoke White | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону
шкірою ‘Merino’ Nutmeg | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону
шкірою ‘Merino’ Taupe | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону
шкірою ‘Merino’ Criollo Brown | Інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення салону
шкірою ‘Merino’ Amaro Brown | Інтер’єр Black

АВТ Баварія – офіційний імпортер BMW в Україні
Київ, вул. Мечникова, 2, тел.: (044) 494-21-21 Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, тел.: (044) 498-70-70
Київ, бул. Івана Лепсе, 4, тел.: (044) 490-77-33 Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95
Вінниця: Баварія Центр, (0432) 555-995 Запоріжжя: АФЦ Баварія, (0612) 96-88-38 Краматорськ: Талисман, тел.: (050) 308-00-08
Кременчук: Автосервіс Альянс, (0536) 77-08-11 Львiв: Христина, (032) 244-19-00 Львiв: Арія Моторс, (032) 232-35-00 Миколаїв: Н Авто, (0512) 555-233
Одеса: Емералд Моторс, (048) 740-55-55 Полтава: Автосервіс-Альянс, (0532) 600-400 Рівне: Валері М, (0362) 64-20-54
Харкiв: Бавария Моторс, (057) 766-17-50 Херсон: Центр Херсон, (0552) 416-000 Хмельницький: Баварія Захід, (0382) 785-700

