BMW X1 sDrive 18i
SPORT LINE
Automobil nou

Date tehnice

Volum, cm3
Cilindri/supape
Putere, kW / hp / tur. min.
Putere nominală, Нm/ tur. min.
Viteza maximă, km/oră
Acceleraţie 0-100 km/oră, s

1499
3/4
100 (136) / 4400
280 / 1250
220
9.7

Consum
combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

6.7
5.0
5.6

Echipamente
standard

Siguranţă Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS), Senzor de
impact, Control dinamic al stabilităţii (DSC) cu funcţii extinse, Control dinamic al tracţiunii (DTC), Airbag-uri cortină faţă şi
spate, Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem de fixare ISOFIX pentru scaun copil, Vopsea şi
design exterior Vopsea nemetalizată, Carcase oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, Rame geamuri în negru, Grilă
frontală ornamentală cu barele grilei radiatorului în negru, Portiere spate cu blocare mecanică pentru protecţie copii, Jante
Jante din aliaj uşor V-spoke de 17", tip 560, Anvelope runflat cu indicator, Tapiţerie şi design interior Stofă 'Grid',
Ornamente interioare Argintiu închis mat Oxide cu finisaje interioare negre lucioase, Echipament interior Spătar banchetă
spate, rabatabil şi fracţionabil 60:40, Scaune standard pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, cu reglare manuală
Coloană de direcţie reglabilă mecanic în înălţime şi lungime, Aer condiţionat automat, Echipamente funcţionale exterior şi
interior Capacitate mărită a rezervorului cu 10 litri, xDrive, Cotieră faţă şi spate, integrată în portieră, Oglinzi exterioare
încălzite şi reglabile electric; oglindă asferică pe partea conducătorului auto, Buton închidere centralizată, Imobilizator
electronic autovehicul, Geamuri electrice, cu funcţie împotriva prinderii, sistem de deschidere-închidere comod, Lumină în
portbagaj, Deschidere portbagaj în caz de urgenţă, Posibilitatea salvării setărilor personale prin intermediul cheii, Duze
spălare parbriz încălzite, Buton Start / Stop motor, Comunicaţii şi multimedia: Radio CD BMW Business, Sistem stereo cu 6
difuzoare, Media ecran 6.5" (rezoluţie: 800 x 480). Conexiune: USB / AUX IN, Apple iPod.

Echipamente
opţionale

Vopsea nemetalizată: Negru; Tapiţerie: Stofă Race antracit/inserţii roşii ; Volan multifunctional; Volan sport îmbrăcat în
piele; Jante din aliaj uşor Double-spoke de 18", tip 568; Prezoane antifurt;Transmisie Steptronic; Performance Control;
Roată de rezervă de urgenţă; Acţionare automată a haionului; Cameră de luat vederi pentru mersul înapoi; Covoraşe din
velur; Pachet pentru fumători; Cotieră faţă; Pachet compartiment de depozitare; Scaune Sport încălzite -faţă; Ornamente
interioare negre lucioase cu finisaje roşu mat Coral ; Sistem de asistenţă la parcare (PDC), faţă şi spate; Asistent parcare
autonomă; Faruri LED, conţinut extins; Aer condiţionat automat; Faruri ceaţă; Cric şi coarbă; CD player ; Limba Rusă;

Garanţia

BMW Service Inclusive
BMW Repair Inclusive

Preţul automobilului

2 ani fără limită de parcurs
5 ani / 100.000 km.
3 ani / 200.000 km.

699 374 MDL

Echivalent la

34 283 EUR

