X1 sDrive18d
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ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
X1 sDrive18d
Автоматична трансмісія

КОЛІР
фарба non-metallic 668 - Black

КОЛЕСА
17" Легкосплавні диски 'Double-spoke style 564'

ОББИВКА
Текстильна оббивка салону 'Grid' EGAT - Anthracite | Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Планки в салоні 'Oxide Silver dark matt' c акцентованою обробкою 'Black
high - gloss'
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Пакет 'Advantage'
Болти-секретки для коліс
Болти-секретки для коліс

Велюрові килимки
Велюрові килимки

Передній центральний підлокітник
Передній центральний підлокітник

Підготовка автомобіля для курців
Пакет для курців

Система допомоги при парковці (PDC),
передня і задня
Система допомоги при парковці (PDC), передня і задня
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Пакет 'Україна'
Cвітлодіодні фари з розширеним змістом
Cвітлодіодні фари з розширеним змістом

Автоматична трансмісія
Для X1 sDrive18i: 6-ступінчаста автоматична коробка передач.
Для усіх інших моделей: 8-ступінчаста автоматична коробка
передач з електронним селектором.
Можливість замовлення необхідно уточнювати

Знак аварійної зупинки і аптечка
Обов'язкова опція для ринку України.

Керівництво по експлуатації
російською мовою
Керівництво по експлуатації російською мовою

Меню російською мовою
Меню російською мовою

Мультифункціональна система на
рульовому колесі
Мультифункціональна система на рульовому колесі
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Пакет устаткування бічних дзеркал
Бічні дзеркала з електроприводом складання
Функція парковки
Пам'ять дзеркал по засобом персональних налаштувань

Підігрів передніх сидінь
Функція пропонує швидке і рівномірне підігрівання подушок і
спинок сидінь

Релинги на даху чорного кольору

Функції
Media система

Стандартна функція

Pадіо AM/FM включає 8 програмованих станцій. Управління за
допомогою контроллера або голосове. Відображення інформації на
6,5" дисплеї з дозволом 800х480 пікселів. Входи: USB, Aux - in,
Apple iPod. Bluetooth інтерфейс для аудіо файлів. Інтерактивний
посібник користувача. Динаміки в передніх дверях і два динаміки
низьких частот під передніми сидіннями.

Servotronic

Стандартна функція

Pульове управління зі змінюваним зусиллям на кермі залежно від
швидкості руху
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Розширений пакет освітлення салону
Пакет містить світлодіодне підсвічування:
- підсвітка дзеркал в сонцезахисних козирках
- розсіяне освітлення в передній і задній частині салону
- лампи для читання в передній і задній частині салону
- підсвітка ніші в центральній консолі
- розсіяне освітлення панелі приладів
- підсвітка дверних карт
- освітлення області ніг водія і переднього пасажира
- підсвітка ручок дверей зовні
- підсвітка ручок дверей в салоні
Примітка:
Зміна кольору підсвічування від помаранчевого до білого:
- " м'яке" підсвічування для передньої і задньої частини салону
- підсвітка центральної консолі
- підсвітка декоративної смуги на панелі приладів з боку
переднього пасажира
- підсвітка дверної карти на рівні декоративної смуги
панелі приладів
- освітлення області ніг водія і переднього пасажира
У комбінації з 337, 7ac, 7hw, 7s2 додатково змінюваний колір
підсвітки для:
- дверних карт
- підсвітка дверної карти на рівні декоративної смуги
панелі приладів

Салонне дзеркало заднього виду з
автозатемненням
Салонне дзеркало заднього виду з автозатемненням

Активна система допомоги при парковці
(Park Assistant)
Ця система допомагає при паралельній парковці. Ультразвукові
радари вимірюють необхідний проміжок для парковочного місця,
потім система самостійно вибирає траєкторію руху і обертає
рульове колесо в потрібну сторону під час усього маневру.
Включення режиму відбувається при включенні задньої передачі і
натисненні на кнопку. Pезультат пошуку місця для парковки
відображається на центральному дисплеї.
Можливість замовлення необхідно уточнювати
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Відділення
для зберігання

Стандартна функція

- Замок перчаточного відділення
- Відсік для зберігання під передніми сидіннями (не доступно в
комбінації з 481)
- Сітчасті кишені на спинках передніх сидінь в колір інтер'єру
- 12v розетка на центральній консолі для задніх пасажирів
- Центральний підлокітник для задніх пасажиров включаючи 2
підсклянники
У багажному відсіку:
- сітка чорного кольору
- 12v розетка з правого боку
- Накладка з нержавіючої сталі на порого багажного відділення"

Датчик дощу та
освітленості

Стандартна функція

Aвтоматичне керування склоочисниками і включенням освітлення

Комплект для ремонту шин
- Ємність з герметиком
- Електричний компресор 12В

Кондиціонер
Кондиціонер
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Стандартна функція

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 :

Ходова частина :
'Servotronic'
17” Легкосплавні диски V-spoke style 683, 7,5 J x 17 / шини 225/55 R17
Performance Control
Вентильовані задні гальмівні диски
Вентильовані передні гальмівні диски
Датчик зносу гальмівних колодок
Система Driving Experience Control з адаптивном режимом
Стандартна підвіска
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Кузов і зовнішнє обладнання :
Аеродинамічні елементи
Галогенні фари головного світла
Задні ліхтарі
Зовнішні дзеркала заднього виду,с підігрівом та електро регулюванням
Зовнішні елементи у колір кузова
Корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова
Пакет скління із захистом від ультрафіолету
Патрубок вихлопної системи,одинарний
Плавник на даху,із вбудованою антеною у колір кузова
Протитуманні фари

Безпека :
3 світлодіодний стоп-сигнал
3-точечні паски безпеки
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Асистент гальмівної системи
Асистент уваги водія
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
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Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Датчик зіткнення
Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Захист від бокових зіткнень
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
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 :
Індикатор перемикання передач
Акустична система на 6 динаміків
Бортовий комп'ютер із показниками споживання палива,середньої
швидкості та температури навколишнього середовища
Датчик дощу
Додаткові розетки на 12В
Електричні вікна
Задні сидіння складані у пропорції 40/20/40
Компоновка салона на 5 місць
Медіа система із дисплеем 6,5 "
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Механічна система кондиціонування
Механічне регулювання рульової колонки
Пакет для зберігання речей
Підсвітка інтер'єру
Регулювання по висоті передніх сидінь
Рульове колесо із шкіряним оздобленням
Система Start/Stop
Система безключового запуску двигуна
Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Сумочка із тканини для зберігання документів
Центральний замок

Оббивка салону та оздоблювальні планки салону :
Оздоблювальні планки в салоні 'Oxide Silver matt' з додатковим оздобленням
'Black high-gloss'
Текстиль 'Grid'
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1821 мм
Висота: 1598 мм
Довжина: 4439 мм
Місткість баку: 51 л
Крутний момент: 330[1750] нм [об/хв]
Об'єм: 1995 куб см
Вага (Макс): 1545(2065) кг
Потужність: 110[150] кВт [к.с.]
Циліндри: 4
Компресія: 16.5š1
Трансмісія: Автоматична трансмісія
від 0 до 100 км/год: 9.2 сек
Макс. швидкість: 205 км/год
Сидіння: 5
Споживання: 4.3 л/100 км[1]
Викиди CO₂: 114.0 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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