X2 sDrive20i
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ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
X2 sDrive20i
Трансмісія Steptronic з подвійним зчепленням

КОЛІР
фарба non-metallic 300 - Alpine White

КОЛЕСА
17" Диски V-spoke style 560 з шинами run-flat

ОББИВКА
Шкіряна оббивка салону 'Dakota' з перфорацією PDSW - Black | Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Планки салону Oxide Silver dark matt з вставками Black high-gloss
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Пакет 'Advantage'
Болти секретки для коліс
S02PA
Болти секретки для коліс

Велюрові килимки
S0423
Передні та задні, колір відповідає кольору підлоги.

Внутрішнє дзеркало заднього виду з
автозатемненням
S0431

Датчики допомоги при паркуванні (PDC),
передні і задні
S0508
На додачу до опції 507 також спостерігає за територією перед
автомобілем (4 додаткові датчики в передньому бампері).
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Дзеркала заднього виду з
додатковими функціями
S0430
1. Внутрішнє та ліве зовнішнє дзеркала з автозатемненням.
2. Електропривід складання зовнішніх дзеркал.
3. Функція допомоги при паркуванні для правого дзеркала
заднього огляду (дзеркало відображає область заднього правого
колеса) при вмиканні заднього ходу.
4. Функція пам'яті налаштувань бокових дзеркал.
"

Круіз контроль
S0544
"- круіз контроль функціонує при швидкості руху 30 км,/г, і швидше,
- автоматична робота гальм на спусках "

Мультифункціональна система керма
S0249
- елементи управління, інтегровані в горизонтальні спиці керма
- ліва контрольна панель: функції керування
- права контрольна панель: функції аудіо і комунікації
- обмежувач швидкості

Пакет устаткування бічних дзеркал
S0313
Бічні дзеркала з електроприводом складання
Функція парковки
Пам'ять дзеркал по засобом персональних налаштувань
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Передній підлокітник
S0473

Попільничка та прикурювач
S0441
На передній центральній консолі

Функції
2-х зонний клімат контроль
S0534
"Додатково до стандартної системи кондицонування
повітря включає:
1. Клімат-контроль з роздільним налаштуванням температури,
напрямів та потужності обдуву для водія та переднього пасажира.
2. Кнопка MAX - для швидкого охолодження салона
3. Функція швидкого відтаювання для лобового скла
4. Додатковий повітряпровід для задніх пасажирів.
5. AUC датчик, здійснює контроль забрудненості повітря
відпрацьованим пальним.
6. Додатковий фільтр.
7. Датчики сонячної активності та запотівання вікон.
8. Датчик температури салону"

LED протитуманні фари
S05A1
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Performance Control

Стандартна функція

S02VG

Бі-LED фари
S05A4
"LED фари з функцією освітлення поворотів пропонують яскраве і
ефективне світлодіодне освітлення для фар ближнього і дальнього
світла, Світлодіодне освітлення поворотів дозволяє адаптивно
розподіляти світло із покращеним бічним підсвічуванням в умовах
міського руху
як при проходженні поворотів на швидкості до 40 км/год, а також
статичне освітлення поворотів на швидкості до 70 км/год,
Змінне розподілення світлового потоку:
- Міське освітлення: область освітлення ближнього світла фар
розширюється з боків,
Міське освітлення вмикається у разі не перевищення швидкості 50
км/год, та коли швідкість падає нижче 40 км/год та під час
гальмування,
- Aвтомагістральні вогні вмикаються, якщо транспортний засіб
рухається зі швидкістю вище 110 км/год протягом 30 секунд або
одразу при перевищенні швидкості 140 км/год,
Aвтомагістральні вогні вимикаються як тільки швидкість
транспортного засобу нижча 80 км/год,
- Aвтоматичне управління світловим променем."

Датчик дощу
та освітлення
S0521
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Стандартна функція

Додаткові відділення
для зберігання

Стандартна функція

S0493
"В салоні:
- сітки на спинках передніх сидінь
- центральна консоль позаду: роз'єм 12В
- центральний підлокітник в 20% зоні спинок заднього сидіння. Має
2 підстаканники попереду.
В багажнику:
- багажне відділення справа
- сітка з рамкою справа
- роз'єм 12В справа
- пасок зліва

Допомога при паркуванні
S05DP
"Aвтомобіль самостійно визначає, чи підходить місце для
паралельного паркування. Якщо місце підходить, безпосередньо
при паркуванні автомобіль може самостійно повертати кермо у
потрібному напрямку.
Прискорення і гальмування виконується тільки водієм."

Знак аварійної зупинки і аптечка
S0428
Знак аварійної зупинки і аптечка

Камера заднього виду
S03AG

Меню російською мовою
S06UD
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Покришки 'Runflat'
S0258
"Покришки, що продовжують працювати після проколу (відстань не більше 80 км на швидкості, що не перевищує 80 км/год), з
посиленою боковиною та розширеним глибоким ободом.
- не підтримується в комбінації з SA 2VC"

Протитуманні фари

Стандартна функція

S0520
Включаючи підігрів форсунок омивача та дзеркала. Не поєднується
з 5A1 / 5A4

Підігрів передніх сидінь
S0494
Триступеневий підігрів основи сидіння та спинки

Спортивне кермо
S0255
Меншого діаметру ніж базове шкіряне кермо. З потовщеннями в
місцях хвату

Трансмісія Steptronic з
подвійним зчепленням

Стандартна функція

S02TF
"- 7-ступенева автоматична трансмісія з подвійним зчепленням
- індикатор перемикання передач відображає в ручному режимі"
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СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
Двигун :
Датчик рівня та якості моторної оливи
Рядний 4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower, обладнаний
турбіною та високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого
тиску HPI

Трансмісія і технології :
Автоматична трансмісія 'Steptronic' із двома зчепленнями
Кнопка швидкого запуску двигуна 'Start/Stop'

Ходова частина :
'Servotronic'
17 "Легкосплавні диски V-spoke style 560, 7,5 J x 17 / шини 225/55 R17
Performance Control
Вентильовані передні гальмівні диски
Датчик зносу гальмівних колодок
Задня гальмівна система дискова
Стандартна підвіска
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Кузов і зовнішнє обладнання :
Галогенні фари головного світла
Задні ліхтарі
Задні протитуманні вогні
Галогенні протитуманні фари
Задній склоочистник
Зовнішні дзеркала заднього виду,с підігрівом та електро
регулюванням ,показником повороту
Зовнішні елементи у колір кузова
Комфортне скління
Кришка двигуна із написом 'TwinPower Turbo'
Освітлення салону
Патрубки вихлопної системи,круглі,лівий та правий
Позначення моделі
Решітка радіатора

Безпека :
'Runflat' індикатор
3 світлодіодний стоп-сигнал
3-точечні паски безпеки
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Антиблокувальна система гальм (ABS)
Безпечна клемма акумулятора
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Датчик зіткнення
Динамічні гальмівні вогні
Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Захист від бокових зіткнень
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Пасивний захист для пішоходів
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
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Електричні вікна
Задні сидіння складані у пропорції 40/20/40
Компоновка салона на 5 місць
Контролер 'iDrive'
Медіа система із дисплеем 6,5 "
Набір інструментів
Обмежувач швидкості
Пакет для зберігання речей
Передній підлокітник із відділенням для зберігання речей
Підсвітка багажного відділення
Підсвітка інтер'єру
Підстаканники
Кондиціонер
Роз'єм AUX-In
Рульове колесо із шкіряним оздобленням
Салонне дзеркало заднього виду
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 наскрізної погрузки
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Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Сумочка із тканини для зберігання документів
Функція 'Welcome light'
Центральний замок

Оббивка салону та оздоблювальні планки салону :
Накладки порогів із написом BMW
Оздоблювальні планки в салоні 'Oxide Silver dark' з додатковим оздобленням
'Black high-gloss'
Текстиль 'Grid'
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1824 мм
Висота: 1526 мм
Довжина: 4360 мм
Місткість баку: 51 л
Крутний момент: 280[1350-4600] нм [об/хв]
Об'єм: 1998 куб см
Вага (Макс): 1535(2055) кг
Потужність: 141[192] кВт [к.с.]
Циліндри: 4
Компресія: 11œ1
Трансмісія: Трансмісія Steptronic з подвійним зчепленням
від 0 до 100 км/год: 7.7 сек
Макс. швидкість: 227 км/год
Сидіння: 5
Споживання: 5.5 л/100 км[1]
Викиди CO₂: 126.0 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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