Автомобіль
BMW X3 xDrive20i
Технічні дані

Витрати пального
Стандартне
обладнання

Додаткове
обладнання

Двигун / потужність: 1997 см.куб. (L4 turbo) / 184 к.с. / 5000 об/хв
Максимальний обертовий момент: 270 Нм / 1250-4500 об/хв
Довжина / ширина / висота автомобіля - 4657 / 1881 / 1678 мм
Максимальна швидкість, км / год - 210
Розгінна динаміка, 0-100 км / год - 8,4 сек.
У заміському циклі, л/100 км - 6,7
У міському циклі, л/100 км – 9,2
Система повного приводу ІксДрайв (xDrive) з активним розподілом тяги, Незалежна підвіска передніх
і задніх коліс легковагої конструкції, Рульове управління з підсилювачем, Електромеханічний гальмо
стоянки з керуванням на центральній консолі, Система утримання автомобіля на підйомі для
комфортного старту, Система допомоги при спуску зі схилу, Система динамічної стабілізації ДСЦ
Плюс 'DSC Plus' (включає в себе системи контролю гальмування і розподілу тяги), Вентильовані
гальмівні диски передніх і задніх коліс з компенсацією перегріву при тривалих гальмуваннях, Функція
попередньої готовності гальмівної системи до екстреного гальмування, Гальмівні колодки з
функцією просушування і 2-ступінчастими датчиками зносу, Датчикам проколу покришок,
Інтелектуальна система пасивної безпеки, 6 'Airbags', Сенсор рівня і якості масла з індикатором на
приладовому щитку, Центральний замок з функцією дистанційного відкриття / закриття вікон,
Електронний іммобілайзер, Дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом,
Протитуманні фари, Два підстаканники в центральній консолі і два - в задньому підлокітнику, Ручне
регулювання рульової колонки по нахилу і вильоту, Склопідйомники з електроприводом, функцією
комфортного управління та травмозахистом, Кнопка Старт/Стоп для запуску і зупинки двигуна.

Спортивне рульове колесо зі шкіряною оббивкою. Покришки ' Runflat '. Підігрів керма . Знак аварійної
зупинки і медична аптечка. Підігрів передніх сидінь. Оздоблювальні планки в салоні з цінної породи
дерева. Релінги на даху 'Aluminium Satinated' Знак аварійної зупинки і аптечка Круїз контроль з
функцією гальмування Вставки панелі приладів ' Black high - gloss '. xLine, Комбінована оббивка
салону текстиль / шкіра 'Carve'. Фарба metallic Melbourne Red
. Меню російською мовою
Advantage Package
Автомобільна сигналізація. Болти-секретки для коліс Автоматичне управління кришкою багажника.
Велюрові килимки Пакет для курців Система наскрізного завантаження Система допомоги при
паркуванні (PDC), передня і задня Датчик дощу та світла Деактивація подушки безпеки переднього
пасажира Пристосування Hands-free з інтерфейсом USB.
Exclusive Package
Автоматична трансмісія ' Steptronic '. Камера заднього виду. Внутрішнє дзеркало заднього виду з
автозатемненням. Розширений пакет освітлення. Відділення для зберігання Система омивання фар
Біксенонові фари Автоматичний 2-х зонний клімат-контроль Акустична система HiFi
Керівництво користувача російською мовою

Гарантія

2 роки, без обмеження пробігу Термін придатності – необмежений.
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