BMW Дилер ТОВ “ВАЛЕРІ М”

Із задоволенням
за кермом

BMW Х3

33027, м. Рівне, вул. Київська, 101А
тел.: (0362) 64-20-54
моб: (067) 360-27-97
e-mail: sale@bmw-rivne.com.ua
сайт: www.bmw-rivne.com.ua

Компанія ТОВ "ВАЛЕРІ М" дякує Вам за проявлений інтерес до автомобілів BMW Group і пропонує Вашій увазі:
Технічні дані

Витрата
пального

Модель............................................................. xDrive 20d
Двигун об'єм / потужність:............................. 1995 куб.см./ 190 к.с. при 4000 об/хв.
Максимальний крутний момент: .................. 400/1750-2500
Довжина / ширина / висота автомобіля ….... 4708/1891 / 1676 /2864 мм.
Максимальна швидкість ................................. 213 км/год.
Розгінна динаміка 0-100 км/год .................... 8,0 сек.
Маса ..................................................................1795 кг
Дорожний простір ........................................... 204 мм
У міському циклі л/100 км ............................ 5,7
У заміському циклі л/100 км ......................... 4,8

Базове
обладнання

Система повного приводу ІксДрайв з активним розподілом тяги, Функція автматичної зупинки та запуску
двигуна, Рекуперація енергії гальмування, Вентильовані гальмівні диски, Підсилювач кермового управління,
Датчик рівня і якості оливи з індикатором на панелі приладів, Система обмеження швидкості спуску (Хіл
Десцент контрол), Безпечний кузов з бічним протиударним захистом, підсилюючими елементами в дверях і
зонами направленої деформації, Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, головна бічна подушка для всіх
сидінь, 3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеження
натягу, Система динамічного контролю стійкості, що включає в себе підсушування гальмівних колодок,
компенсацію ефективності гальмівної системи, готовність гальмівної системи до екстреного гальмування і
систему запобігання відкочування автомобіля при рушанні вгору, Кріплення для дитячих сидінь Ізофікс на
задніх сидіннях, Протитуманні LED-фари, Денні ходові вогні, Задній протитуманний ліхтар, Зовнішні дзеркала
в колір кузова з інтегрованим показником повороту, електрорегулюванням і підігрівом, асферичне з боку
водія, Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло-триплекс,
Функція “Фолов-мі-хоум”, Режим управлілля 'Еко Про', Спинка заднього сидіння складається в пропорції 60:40,
Передній центральний підлокітник з відсіком для зберігання речей, Радіо "БМВ-ІІрофешинал", Іммобілайзер,
персональні налаштування, Бортовий комп'ютер, Система обслуговування автомобіля на підставі його
протреб (заміна оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини), Індикація часу, що залишився до наступного
ТО.

Додаткове
обладнання

Колір кузова: Carbon Black (Чорний Карбон), Комбінована оббивка салону текстиль/шкіра “Vernasca”| Блек
Безконтактне керування функціями основного дисплею автомобіля,Dynamic Damper Control(Керування
характеристиками амортизаторів за допомогою клавіш на центральній консолі, або автоматично, в залежності
від дорожніх умов) Підсилювач керма зі змінним зусиллям залежно від швидкості руху,Мультифункціональна
система на рульовому колесі, Покришки Ранфлет, Без позначення моделі, Релінги на даху, Знак аварійної
зупинки та аптечка, Підігрів передніх сидінь, Електропривід передніх сидінь з пам'яттю положень, Вставки
панелі приладів “Блек хай глос”, Пакет М.Спорт: Сптривне кермо зі шкіряною обивкою, 19“ Легкосплавні
диски 'Стар споук Стайл 698М', Спортивні налаштування підвіски, Спортивні передні сидіння, Круіз контроль з
функцією гальмування, М Аеродинамічний обвіс кузова, Керівництво по експлуатації російською мовою, ,
Автоматична робота багажної двері, Велюрові килимки, Пакет для курців, Система поздовжнього
завантаження, Система допомоги при паркуванні передня і задня, Датчик дошу та освітлення, Деактивація
подушки безпеки переднього пасажира, Пристосування “хендс фрі" та інтерфейс ЮСБ, Автоматичну
трансмісію, Камеру заднього виду, Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням,
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автозатемненням, Відділення для зберігання, Система омивання
фар,Адаптивні LED-фари, 3-зонний клімат-контроль, Розширений пакет освітлення салону, Акустична система
Хай-Фай.

Ціна
автомобіля в
даній
комплектації
в т.ч. ПДВ 20%

Спеціальна ціна
автомобіля
в т.ч. ПДВ 20%

2 100 000 грн.

1 800 000 грн.

В т.ч.: - пенс.Фонд — 100 892 грн.
- килимки гумові — 6 780 грн.
- к-т коліс в зборі — 74 500 грн.

*Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.

Подовжена гарантія до 30.03.2021, з можливісттю подовженної гарантії до 2 років.
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Фото 1. Загальний вигляд автомобіля

Фото 2. Загальний вигляд автомобіля

Сторінка 2 з 5

BMW Дилер ТОВ “ВАЛЕРІ М”

Із задоволенням
за кермом

BMW Х3

33027, м. Рівне, вул. Київська, 101А
тел.: (0362) 64-20-54
моб: (067) 360-27-97
e-mail: sale@bmw-rivne.com.ua
сайт: www.bmw-rivne.com.ua

Фото 3. Загальний вигляд автомобіля

Фото 4. Салон автомобіля
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Фото 5. Салон автомобіля

Фото 6. Салон автомобіля
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Фото 7-8. Салон автомобіля
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