
BMW X1 xDrive18d
Тип кузова: F48
Колір кузова: Mineral white

Колір інтер'єру: Комбінована обивка салону з текстиля 'Micro Hexagon' та штучної шкіри
Sensatec Black

Двигун: 150 к.с. при 4000 об/хв
Крутний момент:
Розгінна динаміка до 100км/год:
Максимальна швидкість в км / год: 204
Витрата палива на 100 км. (в місті, за містом): /

Стандартне обладнання
Двигун

Рядний 4-циліндровий дизельний двигун BMW обладнаний системою Сommon Rail, прямим уприскуванням палива і
турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії
Активний вугільний фільтр
Захист від заправки бензином для дизельних двигунів

Трансмісія і технології
Система інтелектуального повного приводу "xDrive"

Ходова частина
"Servotronic"
Датчик зносу гальмівних колодок
Вентильовані передні гальмівні диски
Вентильовані задні гальмівні диски
Система Driving Experience Control з адаптивном режимом

Кузов і зовнішнє обладнання
Зовнішні дзеркала заднього виду,с підігрівом та електро регулюванням
Плавник на даху,із вбудованою антеною у колір кузова
Корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова
Галогенні фари головного світла
LED денні ходові вогні
Протитуманні фари
Задні ліхтарі
Пакет скління із захистом від ультрафіолету
Аеродинамічні елементи
Патрубок вихлопної системи,одинарний

Безпека
Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Підголовники регульовані по висоті,передні та задні
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Захист від бокових зіткнень
3-точечні паски безпеки
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Антиблокувальна система гальм (ABS)



Асистент гальмівної системи
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Система динамічного контролю тяги (DTC)
Датчик зіткнення
3 світлодіодний стоп-сигнал
Асистент уваги водія

Внутрішній дизайн та обладнання
Компоновка салона на 5 місць
Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Задні сидіння складані у пропорції 40/20/40
Рульове колесо із шкіряним оздобленням
Механічне регулювання рульової колонки
Додаткові розетки на 12В
Електричні вікна
Система безключового запуску двигуна
Система Start/Stop
Центральний замок
Індикатор перемикання передач
Сумочка із тканини для зберігання документів
Акустична система на 6 динаміків, 100Вт
*** Обраний автомобіль замовлено в виробництво, повних даних про його конфігурацію ще не відомо. Базове обладнання
наведено для автомобілю такої ж моделі що вже була вироблена

Додаткове обладнання



Код Найменування
1SQ 18” M диски, double-spoke style 570 runflat
225 Стандартні налаштування підвіски
258 Покришки 'Runflat'
313 Пакет устаткування бічних дзеркал
316 Автоматична робота багажних дверей
320 Без позначення моделі
322 Система комфортного доступу
337 Пакет 'M Sport'
420 Сонцезахисне скління
431 Салонне дзеркало заднього виду з автозатемненням
7M9 BMW Individual обробка кузова 'High - gloss Shadow Line' c розширеним змістом

9CY

Український пакет / Ukrainian Package
1AG Паливний бак збільшеної місткості
205 Автоматична трансмісія 'Steptronic'
248 Підігрів керма
2PA Болти-секретки для коліс
2VB Індикатор тиску в покришках
300 Запасне колесо-докатка
3AG Камера заднього виду
423 Велюрові килимки
430 Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і внутрішнє із затемненням
470 Кріплення для дитячих крісел 'Isofix'
473 Передній центральний підлокітник
494 Підігрів передніх сидінь
508 Система допомоги при парковці (PDC), передня і задня
534 Автоматичний клімат-контроль
544 Круїз-контроль з функцією гальмування
563 Розширений пакет освітлення салону
575 Додаткові розетки на 12 В
5A2 Світлодіодні фари
5DD Домкрат і балонний ключ
5DP Активна система допомоги при парковці (Park Assistant)
676 Акустична система HiFi
6CP Apple CarPlay
6NR Apps
6UD Меню російською мовою
6UN Навігаційна система
891 Керівництво по експлуатації російською мовою


