BMW X4 xDrive 20d
M Sport package
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
140 (190) / 4000
400 / 1750-2500
212
8.0

Consum
combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

5.8
5.1
5.4

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) cu funcţii extinse, asistent la pornirea din
pantă, Control dinamic al tracţiunii (DTC), Airbag-uri cortină faţă şi spate, Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi
pasagerul faţă, Vopsea şi design exterior Vopsea nemetalizată, Carcase oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, partea de
jos de culoare neagră, 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 304, Anvelope runflat cu indicator, Tapiţerie şi design
interior Stofă 'Ribbon', Ornamente interioare Argintiu Satin mat, 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 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, Două suporturi pahare în
consola centrală, 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 5 difuzoare, Conexiune AUX-In,
Computer de bord.

Echipamente
opţionale

Vopsea metalizată: Carbon Black metallic; Black Sapphire; Sophisto Grey Brilliant Effect;Tapiţerie: Piele 'Nevada' / Saddle
Brown | Black; Volan multifuncţional; Volan M îmbrăcat în piele; 19'' M Jante din aliaj uşor Double-spoke tip 622 M;
Prezoane antifurt; Transmisie Steptronic cu padele pentru schimbarea vitezelor; Acţionare automată a haionului; Sistem de
alarmă; Cameră de luat vederi cu perspectivă panoramică; Sistem de acces confort; Trapă electrică; Geamuri fumurii
spate; Sistem de navigaţie Professional; Covoraşe din velur; Scaun conducător auto reglabil electric, cu memorie; Oglindă
retrovizoare interioară şi oglinzi exterioare cu funcţie automată anti-orbire; Pachet pentru fumători; Pachet compartiment
de depozitare; Scaune sport; Ornamente interioare aluminiu; Sistem de spălare a farurilor; Sistem de asistenţă la parcare
(PDC), faţă şi spate; Senzor ploaie; Faruri adaptive LED; Aer condiţionat automat; BMW Head-Up Display; Pachet lumini;
Lumini de ceaţă LED; Asistent fază lungă; Sistem audio Harman Kardon, 600 W; Sistem Hands-free cu interfaţă USB;
Pachet M Sport.

Garanţia
BMW Service Inclusive Plus
BMW Repair Inclusive

Preţul automobilului

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

1 322 588 MDL

Echivalent la

64 626 EUR

