
АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 

 

BMW X7 xDrive30d
 
Тип кузова: G07
Колір кузова: Carbon Black metallic
Колір інтер'єру: Оббивка з шкіри 'Vernasca' з перфорацією Coffee / Black
Двигун: 265 к.с. при 4000 об/хв
Крутний момент:
Розгінна динаміка до 100км/год:
Максимальна швидкість в км / год:
Витрата палива на 100 км. (в місті, за містом): /

Стандартне обладнання
Двигун

Рядний 6-циліндровий дизельний двигун BMW Twin Power, обладнаний системою Сommon Rail, прямим уприскуванням палива
і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії
Датчик рівня та якості моторної оливи

Трансмісія і технології
Регенерація гальмівної енергії
Система спуску/підйому на гору "Hill Descent Control"

Ходова частина
Датчик зносу гальмівних колодок
Вентильовані передні гальмівні диски
Вентильовані задні гальмівні диски
Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на схилі
Передня підвіска із подвійними важілями
Багатоважільна задня підвіска
Система Driving Experience Control з адаптивним режимом

Кузов і зовнішнє обладнання
Корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова
Функція "Follow me home"
LED задні ліхтарі
Додаткове LED гальмівне світло у спойлері
Підігрів форсунок омивача скла
Лобове скло із термоізоляцією
Комфортне скління
Позначення моделі
Патрубки вихлопної системи з хромованим оздобленням, лівий та правий (для M50d - Cerium Grey)

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
Колінна подушка безпеки
3-точечні паски безпеки
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Задні двері із захистом від відкриття дітьми



Антиблокувальна система гальм (ABS)
Асистент гальмівної системи
Динамічні гальмівні вогні
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Система динамічного контролю тяги (DTC)
Двохтоновий сигнал
Датчик зіткнення
"Runflat" індикатор
Пасивний захист пішоходів
Асистент уваги водія
Безпечна клемма акумулятора

Внутрішній дизайн та обладнання
Підсвітка багажного відділення
Обмежувач швидкості
Датчики парковки (PDC), передні та задні
Компонування салону на 7 місць
Передній підлокітник із відділенням для зберігання речей
Задні сидіння складані у пропорції 40/20/40
Центральний підлокітник другого ряду із 2 підстаканниками та відділенням для зберігання речей
Спортивне шкіряне кермо
Електричне регулювання рульової колонки
Мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля
Сонцезахисні козирки із тримачем документів,макіяжною підсвіткою
3 розетки на 12В
Електричні вікна
Система безключового запуску двигуна
Система Start/Stop
Центральний замок
Опції для зберігання речей
Набір інструментів
Панель багажного відділення з піддоном
Підстаканники спереду
Виконання для не курців
Панель приладів із дисплєем 12,3 " яка відображає інформацію навігатора, музичної системи та телефону
Бортовий комп"ютер із показниками споживання палива,середньої швидкості та температури навколишнього середовища
Навігаційна система
Центральний монітор 12,3""
Контролер "iDrive"
Дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля,багажника та вікон
Система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини).
Індикація часу, що залишився до наступного ТО
Hands-Free з інтерфейсом USB
Оббивка панелі приладів штучною шкірою Sensatec
Гальванічне оздоблення елементів керування
Накладки порогів із підсвічуванням із написом BMW

Додаткове обладнання



Код Найменування
1MA M спортивний звук вихлопної системи
2VB Індикатор тиску в покришках
300 Запасне колесо-докатка
320 Без позначення моделі
322 Система комфортного доступу
323 Автоматичні доводчики дверей
328 Алюмінієві підніжки
3DS Автомобільний ключ BMW з дисплеєм
418 Пакет кріплень для багажного відділення
420 Сонцезахисне скління
423 Велюрові килимки
428 Знак аварійної зупинки і аптечка
4A2 Оздоблення 'CraftedClarity'
4HA Підігрів передніх і задніх сидінь
4HB Передній пакет підігріву
4KT Планки салону з дерева "poplar grain anthracite-brown open-pored"
4NM Пакет 'Ambient Air'
536 Допоміжний пристрій прогріву і вентиляції з дистанційним управлінням
5AU Driving Assistant Professional
5AZ Лазерні фари
5DM Активна система допомоги паркування 'Parking Assistant'
610 Проекційний дисплей на лобовому склі
688 Акустична система 'Harman Kardon'
6NW Telephony with wireless charging
6U8 BMW безконтактне керування функціями основного дисплею автомобіля
6UD Меню російською мовою
6UX Видалення сенсорних функцій контролеру iDrive
7M9 BMW Individual обробка кузова 'High - gloss Shadow Line' c розширеним змістом
891 Керівництво по експлуатації російською мовою

337

Пакет M Sport
1XR 22" M диски Y-spoke style 758 l Bicolour змішаного типу runflat
3M3 M Sport гальма з чорними супортами
2TB Спортивна автоматична трансмісія 'Steptronic'
3MC Релінги на даху BMW Individual 'high- gloss Shadow Line'
710 М Рульове колесо з шкіряною оббивкою
715 M Аеродинамічний пакет
760 BMW Individual обробка кузова High - gloss Shadow Line
776 BMW Individual оздоблення стелі алькантарою кольору 'Anthracite'


