BMW X5 xDrive 25d
Pachetul M Sport
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

1995
4/4
170 (231) / 4400
500 / 1500-3000
228
7.7

Consum combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

6.2
5.2
5.6

Echipamente standard

Siguranţă Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS), inclusiv controlul frânării în
curbe, Senzor de impact, Control dinamic al stabilităţii (DSC), Control dinamic al tracţiunii (DTC), Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al
doilea rând de scaune, Vopsea şi design exterior Vopsea nemetalizată, Părţi exterioare în culoarea caroseriei, inclusiv bare de protecţie,
mânere portiere şi eleron plafon, Grilă frontală ornamentală cu barele grilei radiatorului negre, Hayon din două părţi, partea de sus se
deschide separate cu acţionare electrică; Jante Jante din aliaj uşor Double-spoke de 18", tip 446, Anvelope runflat cu indicator, Tapiţerie şi
design interior Stofă Twill, Ornamente interioare Oxide Silver mat închis, Echipament interior Scaune standard, Cotieră faţă, Tetiere pentru
toate locurile, Sistem de fixare ISOFIX pentru scaun copil, Scaune reglabile electric, Volan îmbrăcat în piele, cu 3 braţe, Volan multifuncţional,
Echipamente funcţionale exterior şi interior Telecomandă cu cheie integrată, Imobilizator electronic autovehicul (EWS IV), Suport pahare faţă,
Duze spălare parbriz încălzite, Buton Start / Stop motor, Geamuri electrice faţă şi spate, Oglinzi exterioare, reglabile electric şi încălzite,
Acţionare automată a haionului, Tehnologie: Transmisie automată cu Steptronic în 8 trepte, sistem de tracţiune integrală permanent cu
distribuţie complet variabilă a cuplului motor, Stopuri frână dinamice, Senzori parcare PDC, Senzor de ploaie şi control automat al farurilor,
Faruri cu halogen, Faruri de întâmpinare, Faruri ceaţă, Comunicaţii şi multimedia: Radio BMW Professional, Afişaj de control, cu monitor
color de 6,5"…

Echipamente
opţionale

Vopsea metalizată : Carbon Black metallic; Tapiţerie: Piele 'Dakota' Terra | Black; Jante din aliaj uşor Double-spoke de 20", tip 469 M;
Transmisie automată Steptronic Sport; Sistem de alarmă; Acţionare automată a haionului; Sistem de acces conpentrut; Funcţia Soft-Close
pentru uşi; Parbriz cu conpentrut climatic; Cameră de luat vederi spate; Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line; Trapă panoramică;
Parasolare geamuri portiere spate, acţionate mecanic; Geamuri fumurii spate; Covoraşe din velur; Triunghi reflectorizant şi trusă de prim
ajutor; Oglindă retrovizoare interioară şi oglinzi exterioare cu funcţie automată anti-orbire; Pachet fumători; Scaune sport pentru şofer şi
pasagerul faţă, ajustabile electric; Pachet compartiment de depozitare; Ornamente din lemn Fineline Pure; Al 3lea rând de scaune; Sistem
de spălare a farurilor; Faruri adaptive LED; Aer condiţionat automat cu 2 zone; Driving Assistant; Asistent fază lungă; Cameră de luat vederi
cu perspectivă panoramică; BMW Head-Up Display; Sistem entertainment Professional pentru locurile spate; Sistem audio Harman Kardon
Surround Sound; Pachet lumini; Faruri ceaţă LED; Volan M îmbrăcat în piele; Ornamente BMW Individual Shadow Line; Capitonaj plafon
BMW Individual antracit.

Garanţia

BMW Repair Inclusive

BMW Service Inclusive Plus

Preţul automobilului

Doi ani fară limită de parcurs.
5 ani / 200.000 km.
5 ani / 100.000 km.

1 617 615 MDL

Echivalent la

78 525 EUR

