лючая

Автомобіль
BMW X2 sDrive 20i
(№3359283)
Технічні дані

Витрати пального
Стандартне
обладнання

Додаткове
обладнання

Гарантія

Двигун / потужність: 1998 см.куб. (L4) / 192 к.с. / 5000 об/хв
Максимальний обертовий момент: 280 Нм / 1250 об/хв
Довжина / ширина / висота автомобіля - 4439/ 1821 / 1598 мм
Максимальна швидкість, км / год - 227
Розгінна динаміка, 0-100 км / год – 7,7 сек.
У заміському циклі, л/100 км – 5.3
У міському циклі, л/100 км – 7.4
BMW 4-циліндровий бензиновий двигун. Режим управління 'ECO PRO' Performance Control
Роботизована 7-ступенева трансмісія Steptronic DCT (з подвійним зчепленням). Рекуперація енергії
гальмування. Вентилюємі гальмівні диски. Підсилювач рульового керування. Легкосплавні диски 17”
V-spoke style 560, 7,5 J x 17 / шини 225/55 R17. Датчик Runflat. Безпечний кузов з боковим
противоудраним захистом, посилюючими елементами в дверях та зонами направленої деформації.
Фронтальні бокові подушки безпеки, бокова головна подушка для обох рядів сидінь. 3-точні паски
безпеки на всіх сидіннях, включаючи піропатрони з обмежувачем натягу. Dynamic Stability Control
(DSC) – система динамічного контролю стійкості поєднується з ABS, DTS,CBC,включая
підсушування гальмівних колодок. Кріплення для дитячого крісла ISOFIX. Фарба кузову `Nonmetallic`. Галогенові фари дальнього та ближнього світла з регулюванням рівня світлового луча.
Противотуманні фари. Зовнішні дзеркала в колір кузова з інтегрованим повторювачем повороту,
електрорегулювання та підігрівом, асферичне зі сторони водія. Патрубок вихлопної системи з лівого
та правого боків ‘Chrome High Gloss’, овальний. Функція `Follow-me-home`. Рульове колесо з
шкіряною оббивкою. Датчик дощу та світла. Механічне регулювання рульової колонки. Спинка
заднього сидіня, що складається в пропорції 40:20:40, ручне регулювання наклону спинки.
Кондиціонер повітря з мікрофільтром. Стереосистема з 6 динаміками: 2 середньочастотних
динаміка в картах передніх дверей, 2 середньочастотних динаміка в картах задніх дверей, 2
динаміка низьких частот під передніми сидіннями, підсилювач потужністю 100 Вт.Кнопка Start-Stop
для запуску двигуна. ‘Media’: дисплей 6,5’’ з роздільною здатністю 800x480, USB, роз'єм AUX-In,
Bluetooth, Hands-Free, радіо з 8 програмованими кнопками. Стереосистема з 5 динаміками. 2
середньочастотних динаміка в картах передніх дверей, 1 центральний динамік низьких частот під
переднім сидінням, 2 середньочастотних динаміка в задній поличці бортового комп’ютера. Системе
CBS , обслуговування автомобіля на основі його потреб. Індикація часу, який залишився до ТО.
Планки салону ‘Oxid Silver Dark matt’ з акцентованим оздобленням ‘Black High Gloss‘ .текстильна
оббивка салону ‘Grid’ Anthracite | Black
Мультифункціональна
система
рульового
колеса.
Стандартні
настройки
підвіски.
Мультифункціональна система на кермі. 19" М Диски Double-spoke style 715 M з шинами run-flat.
Болти – секретки. Система комфортного доступу. Велюрові килимки. BMW Individual зовнішній вид
Satinised Aluminium. Пакет обладнання бічних дзеркал. Камера заднього виду. Підігрів передніх
сидінь. Передній підлокітник. Система допомоги при паркуванні (PDC), задня. Планки в салоні
'Aluminium Hexagon' з акцентованою обробкою 'Blue matt'. Світлодіодні фари з розширеним змістом.
LED протитуманні фари. Знак аварійної зупинки та аптечка. Навігаційна система. Автоматичне
управління кришкою багажника. Автоматичний клімат-контроль. Круїз-контроль з функцією
гальмування. Керівництво з експлуатації на російській мові. Розширений пакет освітлення салону.
Пакет для курців. Відділення для зберігання. Інтерфейс для підключення смартфона. CD плеєр.
Пакет 'M Sport'. Шкіряна оббивка салону 'Dakota' з перфорацією. Фарба metallic Black Sapphire.
2 роки, без обмеження пробігу Термін придатності – необмежений.

Країна виробник – Німеччина.

