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Компанія ТОВ "ВАЛЕРІ М" дякує Вам за проявлений інтерес до автомобілів BMW Group і пропонує Вашій увазі:

Технічні дані Модель............................................................. sDrive 20d
Двигун об'єм / потужність:............................. 1995 куб.см./ 150 к.с. при 4000 об/хв. 
Максимальний крутний момент: .................. 330/1750
Довжина / ширина / висота автомобіля …....  4439/1821 / 1598 мм.
Максимальна швидкість ................................. 204 км/год.
Розгінна динаміка  0-100 км/год .................... 9,2 сек.
Маса ..................................................................1530 кг
Дорожний простір ........................................... 183 мм

Витрата 
пального

У міському циклі  л/100 км ............................ 5,0
У заміському циклі л/100 км ......................... 3,8

Базове 
обладнання

Інтелектуальна  система  переднього  приводу  sDrive,  Система  Перфоманс  Контрол,  Функція 
автоматичної зупинки і запуску двигуна, Рекуперація енергії гальмування,  Вентильовані гальмівні 
диски, Підсилювач рульового управління, Датчик рівня і якості мастила з індикатором на панелі 
приладів,  Сервотронік,  Безпечний  кузов  з  бічнимпротиударним  захистом,  підсилюючими 
елементами  в  дверях  і  зонами  направленої  деформації,  Фронтальні  і  бічні  подушки  безпеки 
передні, бічна подушка для обох рядів сидінь, Система динамічного контролю стійкості Динамік 
Стабіліті  контрол,   протитуманні  фари,  Зовнішні  дзеркала  з  електрорегулюванням  і  підігрівом, 
Асферичне з  боку водія,  Датчик дощу та осітлення,  Кермове колесо зі  шкіряним оздобленням, 
Кондиціонер  повітря  з  мікрофільтром,  Іммобілайзер,  персональні  налаштування,  Система 
обслуговування  автомобіля  на  підставі  його  потреб  (заміна  мастила,  гальмівних  колодок, 
гальмівноі рідини), Індикація часу, що лишилась до наступного ТО, Бортовий комп'ютер.

Додаткове 
обладнання

Колір кузова: “Mineral Grey” металік, Оббивка салону текстиль/алькантара -  Антрацит Блек, 
Автоматична 8-ми ступенева трансмісія Стептронік, Мультифункціональна система на кермі, 
Запасне колесо-докатка, Індикатор тиску в шинах, Автоматичне керування кришкою багажника, 
Пакет обладнання бічних дзеркал, Підігрів передніх сидінь, , Автоматичний двозонний клімат-
контроль, Світлодіодні фари з розширеним вмістом, Меню російською мовою, Керівництво по 
експлуатації російською мовою, Велюрові килимки, Передній підлокітник, Система допомоги при 
паркуванні (ПДС), передня і задня, Камера заднього бачення, Знак аварійної зупинки та аптечка, 
Домкрат і балонний ключ, Активна система допомоги при паркуванні, Проекційний дисплей, 
Навігаційна система 'Plus', Пакет 'M Sport': 18'' Легкосплавні диски 'Double-spoke style 570M', 
Релінги на даху 'high-gloss Shadow Line', Спортивне переднє сидіння,  Оздоблювальні планки 
салону 'Fineline' Stream, Підвіска 'M Sport', М рульове кермо зі шкіряним оздобленням, М 
аеродинамічний пакет, Зовнішнє оздоблення кузова 'high-gloss Shadow Line', Оздоблення даху 
'Anthracite'. 

Ціна 
автомобіля в 

даній 
комплектації

в т.ч. ПДВ 20%

  1 743 192 грн. 

Спеціальна ціна 
автомобіля

в т.ч. ПДВ 20%
 1 201 000 грн.

В т.ч.: - пенс. Фонд — 61 734 грн.
            - килимки гумові — 5 800 грн.
            - к-т коліс в зборі — 67 900 грн.

*Вартість автомобіля включає податки по митному оформленню та ПДВ.
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Фото 1. Загальний вигляд автомобіля 

Фото 2. Загальний вигляд автомобіля 
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Фото 3. Загальний вигляд автомобіля 

Фото 4. Загальний вигляд автомобіля 
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Фото 5. Салон автомобіля 

Фото 6. Салон автомобіля 
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Фото 7-8. Салон автомобіля 
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Фото 9. Салон автомобіля 
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