BMW X5M.
П р а й с - л ис т

32,9

X5 M
Потужність,
к. с.

M Competition

625

Витрата палива*
л/100км

9.8 / 17.1

Макс. швидкість,
км/год.

290

Об’єм двигуна
см. куб.

4395

Прискорення
0-100 км/год., c

3.8

КОРОТКИЙ ОПИС
● Збільшення потужності до 625 к.с.
● M Вихлопна система
● Особливі елементи дизайну
Competition
● M Track Mode
● Акустична система "Bowers & Wilkins
Diamond"
● M Carbon дзеркала
● Планки салону 'Carbon Fibre'
● Панорамний скляний дах 'Sky
Lounge'
● Функція масажу для водія та
переднього пасажира
● Driving Assistant Professional
● Адаптивні лазерні фари BMW
Laserlight

5 309 172 грн.

* – витрати палива в заміському / міському циклах.
За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів.
Ціни автомобілів визначені станом на 24 вересня 2020 р. згідно встановленого Продавцем на 24 вересня 2020 р. курсу гривні до Євро на автомобілі в комплектації у замовлення, який дорівнює 32,9 грн. за 1 Євро.
Інформацію про умови кредитування Ви можете отримати, звернувшись до консультанта. Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Зображення автомобілів наведено
для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі BMW. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. Пропозиція діє для автомобілів виробництва з
01.08.2020 по 30.11.2020р.

ДЕТАЛЬНО ПРО КОМПЛЕКТАЦІЮ BMW X5M (M Competition).
M Competition

• Колір кузову металік
3
• Акустична система "Bowers
1
& Wilkins Diamond" (доступні
альтернативні варіанти)
• Планки салону 'Carbon Fibre' (доступні
альтернативні варіанти)
2 • 21"/22'' M диски Star-spoke style 809 M
Bicolour змішаного типу (доступні
альтернативні варіанти)
• Комбінована оббивка зі шкіри 'Merino'
та алькантари (доступні
альтернативні варіанти)
• Болти-секретки для коліс
• Датчики вимірювання тиску в колесах
• Ремонтний набір для шин
• Система комфортного доступу
• Автоматичні доводчики дверей
• Покращена звукоізоляція
• M Carbon дзеркала
• Пакет M Competition
• 4-зонний клімат-контроль
• Іонізатор повітря та функція
Ambient Air

4 С к л а д п а к ет у M C o m p et i t i o n :
•
•

•
•
•

Збільшення потужності до 625 к.с.
Оббивка: Комбінована оббивка зі
шкіри 'Merino' та алькантари Black
/ контрастне прострочення
Midrand Beige / інтер'єр Black
(доступні альтернативні варіанти)
M вихлопна система
M паски безпеки
M Track Mode

• Панорамний скляний дах 'Sky Lounge'
• Пакет багажного відділення
• Сонцезахисне тонування задніх вікон
• Велюрові килимки
• Термопідстаканник
• Вентиляція передніх сидінь
• Підігрів передніх та задніх сидінь
• Підігрів передніх сидінь, передніх
підлокітників та керма
• Функція масажу для водія та
переднього пасажира
• Оздоблення елементів інтер'єру зі
скла 'CraftedClarity'
• Додаткові засоби безпеки
• Driving Assistant Professional
• Адаптивні лазерні фари BMW
Laserlight
• Допомога при паркуванні Plus
• Apple CarPlay та Android Auto
• Бездротова зарядка смартфону
• Посібник користувача українською
мовою
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Диски 21"/22'' M диски Star-spoke
style 818 M Bicolour змішаного типу
(доступні альтернативні варіанти)
BMW Individual оббивка стелі з
алькантари кольору 'Anthracite'
(доступні альтернативні варіанти)
BMW Individual оздоблення кузова
'Shadow Line' з додатковим вмістом
Особливі елементи дизайну
Competition

.
За додатковою інформацією а також за умовами кредитування звертайтеся, будь ласка, до продавців-консультантів.
Ціни включають: доставку до Києва, страхування на шляху, митні податки та ПДВ. Зображення автомобілів наведено для ілюстрації та можуть відрізнятися від автомобілів, представлених в дилерській мережі
BMW. Імпортер залишає за собою право внесення змін у цей ціновий лист. Пропозиція діє для автомобілів виробництва з 01.08.2020 по 30.11.2020р.

Базове обладнання
■

Базове обладнання

X5 M

Двигун
8-циліндровий бензиновий двигун M TwinPower Turbo

■

Датчик рівня та якості моторної оливи

■

Трансмісія та технології
Спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' з підрульовими пелюстками перемикання передач

■

Автоматична 8-ступенева трансмісія М 'Steptronic' з Drivelogic з перемиканням передач на кермі, M xDrive

■

M Drive (кнопки M Drive використовуються для активації попередньо налаштованих функцій, у тому числі DSC mode, engine dynamics,
M Servotronic, M Drivelogic, M Dynamic Damper Control, М дисплей на проекції на лобовому склі)

■

M-specific ходова частина (адаптивна підвіска, Dynamic Performance Control, Dynamic Drive з M-specific дизайном/тюнінгом)

■

Ходова частина
21" М легкосплавні диски 'Double-spoke style 808 M' Bicolour змішаного типу , передні : 10,5 J x 21 / шини 295/35 R 21,
задні 11,5 J x 21 / шини 315/35 R21

■

Адаптивна М підвіска Professional, M Sport диференціал, Активний М диференціал

■

M Servotronic'

■

Датчик зносу гальмівних колодок

■

Вентильовані передні гальмівні диски, вентильовані задні гальмівні диски, гальмівні диски зі складною структурою

■

Парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на склоні

■

Передня підвіска із подвійними важілями, багатоважільна задня підвіска, система Driving Experience Control з адаптивном режимом

■

Кузов і зовнішнє обладнання
Зовнішні елементи у колір кузова, М зовнішні дзеркала у колір кузова, позначення моделі, аеродинамічний пакет 'M'

■

Зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом, електричним налаштуванням, функцією складання та автозатемнення (ліве)

■

Кришка багажника з двох частин, які відкриваються окремо, М задній спойлер, додаткове LED гальмівне світло у спойлері

■

Автоматичне дальнє світло, адаптивні LED фари головного світла, LED задні ліхтарі, функція 'Follow me home'

■

Лобове скло із термоізоляцією, комфортне скління, підігрів форсунок омивача скла

■

Вихлопна система M Sport, Патрубки вихлопної системи з хромованим оздобленням, лівий та правий (для M50d/i - Cerium Grey)

■

Безпека
Подушки безпеки для водія та переднього пасажиру, бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру, колінна подушка безпеки

■

Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь, захист від бокових зіткнень, 3-точечні паски безпеки

■

Підголовники регульовані по висоті, передні та задні; кріплення дитячих сидінь ISOFIX, задні двері із захистом від відкриття дітьми

■

Антиблокувальна система гальм (ABS), система динамічного контролю стійкості (DSC), система динамічного контролю тяги (DTC)

■

Асистент гальмівної системи, динамічні гальмівні вогні, пасивний захист пішоходів, асистент уваги водія

■

Датчик зіткнення, 'Runflat' індикатор, безпечна клемма акумулятора

■

Внутрішній дизайн та обладнання
Датчик дощу та освітлення, датчики парковки (PDC), передні та задні

■

Підсвітка інтер'єру Ambient light, підсвітка багажного відділення

■

Круїз-контроль із функцією гальмування, обмежувач швидкості

■

Мультифункціональні M передні сидіння, задні сидіння складані у пропорції 40/20/40, компоновка салона на 5 місць

■

Електричні налаштування сидіння з пам'яттю для водія, підігрів передніх сидінь, поперекова підтримка для водія та пасажира

■

Передній підлокітник із відділенням для зберігання речей

■

Центральний задній підлокітник із 2 підстаканниками та відділенням для зберігання речей, підстаканники спереду,
виконання для не курців

■

М шкіряне кермо з пелюстками перемикання передач, мультифункціональна система рульового колеса

■

Електричне регулювання рульової колонки, електричні вікна

■

Автоматичний 2,5 -зонний клімат-контроль з розширеними функціями, мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля

■

Сонцезахисні козирки із тримачем документів,макіяжною підсвіткою, 3 розетки на 12В

■

Система безключового запуску двигуна, система Start/Stop, контролер 'iDrive'

■

Центральний замок, дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля,багажника та вікон

■

Опції для зберігання речей, панель багажного відділення з піддоном, набір інструментів

■

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

■

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, BMW Live Cockpit Professional, центральний монітор 12,3'', навігаційна система

■

Управління жестами BMW Gesture Control, проекція на лобове скло

■

Акустична система Harman Kardon

■

Оздоблення та планки салону
Розширена оббивка салону шкірою Merino, Оздоблювальні планки в салоні 'Aluminium Crossline'

■

BMW Individual обивка стелі Anthracite, BMW Individual оббивка панелі приладів шкірою

■

*Даний перелік базового обладнання дійсний з 07/2020. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія Україна, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа. Зображення автомобілів
наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. За детальнішою інформацією та переліком додаткового обладнання звертайтеся, будь ласка, до продавців-консультантів.

THE X5M

Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999
Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “АВТ Баварія Київ”, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-3333
Київ: “АВТ Баварія Київ”, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33
Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995 Дніпро: “АВТ Баварія-Дніпропетровськ”, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95
Житомир: “Форвард К”, проспект Незалежності, 170-А, тел.: (0412) 433-777 Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, пр-т Металургів, 34, тел.: (061) 284-93-24
Івано-Франківськ: “Альянс Преміум”, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, Калуське шосе, 2 К, тел.: (0342) 74-45-00
Краматорськ: “Талисман”, вул. Дніпропетровська, 3А, тел.: (050) 308-00-08 Кременчук: “Автосервіс Альянс”, проїзд 40-років ДАІ, 1, тел.: (0536) 77-08-11
Львів: “Христина”, вул. П’ясецького, 1, тел.: (032) 244-19-00 Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька, 306, тел.: (032) 23-23-500
Миколаїв: “Бавария Юг”, вул. Троїцька, 159/1, тел.: (0512) 555-233 Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: (048) 740-55-55
Полтава: “Автосервіс-Альянс”, Харківське шосе, 29, тел.: (0532) 600-400 Ужгород: “Ідеал М”, вул. Європейська, 1, тел.: (050) 300-55-95
Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00 Херсон: “Центр Херсон”, Миколаївське шосе, 54, тел.: (050) 318-6001
Хмельницький: “Баварія Захід”, пр-т Миру, 103/1, тел.: (0382) 78-57-00
Офіційні сервісні партнери BMW в Україні: Рівне, “Валері М”, вул. Київська, 101А, тел.: (067) 360-27-66

www.bmw.ua

bmwua
BMW Україна

*Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. Більш детальну інформацію щодо комплектацій та умов кредитування
Ви можете отримати звернувшись до консультанта за вказаними вище адресами та телефонами. Імпортер залишає за собою право на внесення змін до цього інформаційного буклету, а також право на помилку.

