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ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
X5 xDrive25d
Автоматична трансмісія 'Steptronic'

КОЛІР
Mineral White

КОЛЕСА
18" Легкосплавні диски 'Double - spoke style 446'

ОББИВКА
Оббивка салону шкірою 'Dakota' Black I Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Fineline Pure'
текстуруванні

Стор. 3 з 18

ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Пакет "Advantage"
Автоматичний 2-зонний
клімат-контроль

Стандартна функція

S0534
Aвтоматическая система кондиціонування з роздільним
регулюванням для лівої і правої частин салону. Містить контроль
забрудненості повітря (AUC), що поступає, фільтр рециркуляції,
сонячний сенсор і датчик запітніння вікон.

Болти-секретки для коліс
S02PA
Болти-секретки для коліс

Біксенонові фари
S0522
Ця технологія забезпечує краще освітлення дороги, в порівнянні з
галогенними фарами. Область освітлення дороги значно більше, а
світло падає однорідніше. Це робить водіння значно безпечнішим.
Включає автоматичне регулювання рівня нахилу фар. Опція
доступна тільки в комбінації з 502 системою обмивання фар

Велюрові килимки
S0423
Велюрові килимки
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Відділення для зберігання
S0493
Відділення для окулярів, відділення в кришці ящика рукавички для
дрібних предметів, центральний задній підлокітник з петлею
ліворуч, килимки в кишенях передніх і задніх дверей (по 2 в
правих / лівих передніх дверях, по 1 в правих / лівих задніх дверях),
устаткування багажного відділення : сітка Flex net, універсальні
гачки і гачки спереду ліворуч і справа для сітки flex net, сітка з
лівого боку багажного відділення, ремінець ліворуч, 4 кріпильні, що
направляє з кріпильний петля

Деактивація подушки безпеки
переднього пасажира
S05DA
Деактивація подушки безпеки переднього пасажира

Дзеркалa заднього виду з автозатемненням
S0430
Відзеркалювальна поверхня дзеркал автоматично затемняється
при попаданні на неї яскравого світла (наприклад, від світла фар
автомобіля, що їде позаду). Включає функцію складання бічних
дзеркал з електроприводом функцію допомоги при парковці для
правого дзеркала

Додаткова розетка 12 вольт
S0575
1 у відділенні для зберігання речей, 2 в задній частині
центральної консолі

Камера заднього виду
S03AG
Камера заднього виду
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Підготовка автомобіля для курців
S0441
Попільничка спереду, прикурювач спереду, 2 розетки в задній
частині на центральній консолі, включаючи 1 прикурювач
(виключаючи 4nb)

Розширений пакет освітлення салону
S0563
Включає лампи в дверях для освітлення зон виходу, освітлення ніш
в дверних картах і підсвітка для зовнішніх дверних ручок.
Для задньої частини салону : лампи для читання і підсвітка зон ніг

Система допомоги при паркуванні (PDC)
S0508
Допомагає водієві при парковці і маневруванні на вузьких
майданчиках. Pасстояние між автомобілем і перешкодою
вимірюється за допомогою ультразвукових радарів. За допомогою
звукових сигналів і схематичної інформації на центральному
дисплеї водій може визначити відстань до перешкоди спереду і
ззаду автомобіля

Система омивання фар
S0502
Aвтоматическая система обмивання з висувними форсунками
високого тиску для очищення фар.
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Пакет 'Україна'
Акустична система HiFi
S0676
Багатоканальна система HiFi забезпечує високу якість
відтворення.Музика звучить особливо прозоро і барвисто при
будь-якій швидкості руху.
Включає цифровий підсилювач потужністю 205 Вт і 9 динаміків :
- центральний середньочастотний динамік по центру
панелі приладів
- 2 твіттери по краях панелі приладів (радом з дзеркалами
заднього виду)
- 2 середньочастотні динаміки в передніх дверях
- 2 бас-динаміка під передніми сидіннями
- 2 середньочастотні динаміки в задніх дверях

Багатофункціональний дисплей
панелі приладів
S06WB
Дисплей панелі приладів поєднує в собі класичні стрілочні прилади
з хромованою окантовкою виконані на високотехнологічному (black
panel) дисплеї високого розділення 10,25". Відображення режиму
руху вибраного по засобом 'Driving Experience Control' включаючи
режим 'ECO PRO', 'Comfort', 'Sport'.

Запасне колесо-докатка
S0300

Знак аварійної зупинки і аптечка
S0428
Обов'язкова опція для ринку України.
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Меню російською мовою
S06UD

Покришки 'Runflat'
S0258

Підігрів керма
S0248
Підігрів рульового колеса

Підігрів передніх сидінь
S0494
Доступний вибір інтенсивності нагріву (3 режими)

Система автоматичного управління
дальнім світлом
S05AC
Система реагує так, щоб не засліпити водіїв автомобілів що
рухаються попереду або назустріч. Зберігається можливість
ручного управління

Функція TV
S0601
Функція дозволяє переглядати телепередачі на центральному
моніторі розміром 10,25" (тільки у нерухомому автомобілі). Тюнер
приймає аналоговий і цифровий сигнал.
Необхідно враховувати особливості національного
цифрового мовлення
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Функції
Автоматична робота
багажної двері

Стандартна функція

S0316
Ця комфортна функція дозволяє управляти кришкою багажника, не
торкаючись його. Багажник можна відкрити з салону, або за
допомогою ключа з дистанційним управлінням. Процес
відбувається автоматично і не вимагає фізичних зусиль.

Автоматична трансмісія
'Steptronic'

Стандартна функція

S0205

Зовнішня обробка
'Chrome Line'

Стандартна функція

S0346
Зовнішня обробка 'Chrome Line'

Релінги на даху чорного кольору
S03AA
Pелінги на даху чорного кольору

Система комфортного доступу
S0322
Система комфортного доступу дозволяє відкривати і закривати
автомобіль (усі двері і багажник), а також запускати двигун не
беручи в руку ключ. Досить того, щоб ключ знаходився з
власником. Включаючи підсвічування зовнішніх ручок дверей.
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Спортивне шкіряне кермо
S0255
3-спицеве рульове колесо, діаметр ободу становить 380 мм. На
бічних спицях розташовані кнопки для управління функціями
аудіосистеми і телефону (якщо встановлено) і дві вільно
програмовані кнопки. З декоративними вставками з хрому 'Pearl
Grey'

Стор. 10 з 18

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
Двигун :
Активний вугільний фільтр
Датчик рівня та якості моторної оливи
Захист від заправки бензином для дизельних двигунів
Рядний 4-циліндровий дизельний двигун BMW обладнаний системою
Сommon Rail, прямим уприскуванням палива і турбонагнітачем з турбіною
змінної геометрії

Трансмісія і технології :
Автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic'
Електронний імобілайзер
Кнопка швидкого запуску двигуна 'Start/Stop'
Система спуску/підйому на гору 'Hill Descent Control'
Система інтелектуального повного приводу 'xDrive'

Ходова частина :
'Servotronic'
18" Легкосплавні диски 'Double-spoke style 446' ,8.5 J x 18 / шини 255/55 R18
Performance Control
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Багатоважільна задня підвіска
Вентильовані задні гальмівні диски
Вентильовані передні гальмівні диски
Датчик зносу гальмівних колодок
Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля
на склоні
Передня підвіска із подвійними важілями
Система Driving Experience Control з адаптивном режимом

Кузов і зовнішнє обладнання :
Chrome Line Exterior
Відбівачі світла інтегровані у бампери
Задні протитуманні вогні
Задній склоочистник
Зовнішні дзеркала заднього виду із функцією автозатемнення
Зовнішні елементи у колір кузова
Комфортне скління
Корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова
Ксенонові фари головного світла
Лобове скло із термоізоляцією
Патрубки вихлопної системи,круглі,лівий та правий
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Позначення моделі
Протитуманні фари
Підігрів форсунок омивача скла
Решітка радіатора
Світлодіодні задні ліхтарі
Функція 'Follow me home'

Безпека :
'Runflat' індикатор
3-точечні паски безпеки
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Асистент гальмівної системи
Безпечна клемма акумулятора
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Датчик зіткнення
Двохтоновий сигнал
Динамічні гальмівні вогні
Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Захист від бокових зіткнень
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
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Подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Підголовники регульовані по висоті,передні та задні
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Система динамічного контролю тяги (DTC)

Внутрішній дизайн та обладнання :
Hands-Free з інтерфейсом USB
Індикатор перемикання передач
Автоматична кришка багажнику із дистанціонним керуванням
Автоматичний 2-зонний клімат-контроль
Акустична система на 6 динаміків
Бортовий комп'ютер із показниками споживання палива,середньої
швидкості та температури навколишнього середовища
Виконання для не курців
Датчик дощу та освітлення
Дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля,багажника та вікон
Додаткові розетки на 12В
Електричні вікна
Задні сидіння складані у пропорції 40/20/40
Компоновка салона на 5 місць
Контролер 'iDrive'
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Круїз-контроль із функцією гальмування
Механічне регулювання рульової колонки
Мультифункціональна система рульового колеса
Мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля
Набір інструментів
Пакет для зберігання речей
Панель приладів із дисплєем 9,2 " яка відображає інформацію
навігатора,музикальної системи та телефону
Передній підлокітник із відділенням для зберігання речей
Підсвітка багажного відділення
Підсвітка інтер'єру
Підстаканники
Радіо BMW Professional
Роз'єм AUX-In
Рульове колесо із шкіряним оздобленням
Салонне дзеркало заднього виду із функцією автозатемнення
Система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна
оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини). Індикація часу, що залишився
до наступного ТО
Система Start/Stop
Система безключового запуску двигуна
Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня
Сонцезахисні козирки із тримачем документів,макіяжною підсвіткою
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Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Функція 'Welcome light'
Центральний замок

Оббивка салону та оздоблювальні планки салону :
Оздоблювальні планки в салоні 'Oxide Silver matt'
Текстиль 'Twill'
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1938 мм
Висота: 1762 мм
Довжина: 4886 мм
Місткість баку: 85 л
Крутний момент: 500[2000-3000] нм [об/хв]
Об'єм: 1995 куб см
Вага (Макс): 2115(2795) кг
Потужність: 170[231] кВт [к.с.]
Циліндри: 4
Компресія: 16.5™1
Трансмісія: Автоматична трансмісія 'Steptronic'
від 0 до 100 км/год: 7.7 сек
Макс. швидкість: 220 км/год
Сидіння: 5
Споживання: 5.6 л/100 км[1]
Викиди CO₂: 139.0 CO₂ г/км[2]
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ЮРИДИЧНЕ
Компанія BMW Group зобов'язується захищати вашу приватність та гарантує конфіденційність
інформації, яку ви надаєте, або до якої компанія має доступ, відповідно до положень закону
від 8 грудня 1992 року про захист особистої інформації під час збору та обробки особистих
даних. Ця інформація використовуватиметься компанією BMW Group з ціллю надання послуг
та продуктів компанії та підтримання комерційних відносин з вами; для просування послуг та
продуктів BMW Group , її асоційованими компаніями або ретельно підібраними партнерами;
для отримання статистики або дослідження ринку; а також щоб сприяти боротьбі з
шахрайством у автомобільному секторі та сприяти безпеці та захисту навколишнього
середовища. З цією ж метою і з урахуванням будь-яких заперечень з вашого боку, ваша
інформація також може надаватися компаніям, що входять до складу BMW Group або
компаніям, з якими BMW Group підтримує тісні договірні зв'язки (таким як BMW, MINI та BMW
Motorrad) або будь-якій третій стороні з метою дотримання юридичних зобов'язань компанії.
Ви маєте доступ до інформації і право виправити її в будь-який час. Ви можете також
заперечувати проти будь-якої обробки цієї інформації у рекламних цілей та/або передачі
інформації третім особам.
[1] Споживання палива у літрах на 100 км
[2] Викиди CO2, приведені у грамах/км, становлять сукупні значення. Згідно із вимогами
нових європейських стандартів, приведений діапазон містить показники споживання палива
та CO2 від найменшого колеса вибраної моделі до найбільшого. У дужках приведено значення
для вибраної моделі з автоматичною коробкою передач. Більш детальну інформацію про
офіційне споживання палива та офіційну кількість викидів CO2 нових легкових автомобілів
можна отримати в "Посібнику з пасажирського транспорту (інформація щодо споживання
палива та викидів CO2)" http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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