BMW 216d Gran Tourer
Automobil nou
Date tehnice

volum, cm3
cilindri / supape
putere, kW / hp / tur. min.
putere nominală, Нm / tur. min.
Viteza maximă, km/oră
Acceleraţie 0-100 km/oră, s

1496
3/4
85 (116) / 4000
270 / 1750
192
10.9

Consum combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

4.7
4.0
4.3

Echipamente standard

Siguranţă Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS), inclusiv
controlul frânării în curbe, Senzor de impact, Control dinamic al stabilităţii (DSC), Control dinamic al tracţiunii (DTC), Airbaguri pentru cap pentru primul şi al doilea rând de scaune, Vopsea şi design exterior Vopsea nemetalizată, Părţi exterioare în
culoarea caroseriei, inclusiv bare de protecţie, Grilă frontală ornamentală cu barele grilei radiatorului negre, Jante Jante din
aliaj uşor V-spoke de 16", tip 471, Anvelope runflat cu indicator, Tapiţerie şi design interior Stofă 'Grid', Ornamente
interioare Argintiu Satin mat, Echipament interior Scaune standard, 5 locuri, Tetiere pentru toate locurile, Sistem de fixare
ISOFIX pentru scaun copil, Spătar banchetă rabatabil, divizibil 40:20:40, Aer condiţionat, Echipamente funcţionale exterior
şi interior Imobilizator electronic autovehicul (EWS IV), Reglarea coloanei de direcţie, Suport pahare faţă, Duze spălare
parbriz încălzite, Buton Start / Stop motor, Geamuri electrice, Oglinzi exterioare, reglabile electric şi încălzite, Deschiderea
haionului cu ajutorul arcurilor de gaz sub presiune, Tehnologie: Discuri de frână faţă/spate ventilate, Transmisie manuală în
6 trepte, Motor pe benzină cu 3 cilindri cu BMW TwinPower Turbo, Senzor pentru nivelul şi condiţia uleiului de motor,
Funcţie Auto Start / Stop motor, Stopuri frână dinamice, Al 3-lea indicator de frînare LED, Indicatorii de semnalizare
integraţi în oglinzi, Ţeavă de eşapament vizibilă, singulară, rotundă, Faruri cu halogen, Faruri de întâmpinare, Funcţie follow
me home, Reglare lungime rază acţiune faruri, Comunicaţii şi multimedia: Radio BMW, Sistem stereo cu 6 difuzoare…

Echipamente opţionale

Vopsea nemetalizată: Alb Alpine; Tapiţerie: Stofă 'Grid' Antracit | Negru; Transmisie automată cu 6 viteze; Servotronic;
Volan Sport multifunctional; Prezoane antifurt; Performance Control; Fără indicarea tipului de model; Pachet pentru
oglinzile exterioare; Acţionare automată a haionului; Bare longitudinale negre; Cameră de luat vederi pentru mersul înapoi;
Covoraşe din velur; Triunghi reflectorizant şi trusă de prim ajutor; Oglinzi exterioare rabatabile electric, cu funcţie automată
anti-orbire (inclusiv pentru oglinda interioară); Pachet fumători; Cotieră faţă; Scaun pentru pasagerul faţă cu ISOFIX;
Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Pachet compartimente depozitare; Scaune spate, ajustabile;
Ornamente interioare negru lucios cu finisaje interioare crom Pearl; Masuţe pliabile pentru locurile din spate; Sistem de
asistenţă la parcare, faţă şi spate (PDC); Faruri ceaţă; Senzor ploaie; Aer condiţionat automat cu 2-ă zone; Pilot automat cu
funcţie de frânare; Pachet lumini; Prize de alimentare adiţionale, de 12 V; Faruri faţă LED cu coţinut extins; Sistem de
asistenţă la parcare; CD player; Media display 6.5" cu system de navigare(resoluţie: 800 x 480); Limba rusă.

Garanţia

BMW Service Inclusive
BMW Repair Inclusive

Preţul automobilului

2 ani fără limită de parcurs
5 ani / 100.000 km.
3 ani / 200.000 km.

730 193 MDL

Echivalent la

32 453 EUR

