BMW 340i xDrive GT
M Sport package
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

2998
6/4
240 (326) / 5500
450 / 1380-5000
250
5.0

Consum combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

10.7
6.3
7.9

Echipamente
standard

Siguranţă Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS),
Senzor de impact, Control dinamic al stabilităţii (DSC) cu funcţii extinse, Control dinamic al tracţiunii (DTC), Airbaguri cortină faţă şi spate, Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem de fixare ISOFIX
pentru scaun copil, Vopsea şi design exterior Vopsea nemetalizată, Ornamente în culoarea caroseriei, Rame
geamuri negru mat, Ornamente decorative lateral în negru mat, Jante din aliaj uşor V-spoke de 16", tip 390,
dimensiuni anvelope 205/60 R16, Anvelope runflat cu indicator, Tapiţerie şi design interior Stofă Move, Ornamente
interioare Argintiu Satin, Echipament interior 5 locuri, Volan îmbrăcat în piele, Reglare coloana de direcţie, Volan
multifuncţional, Aer condiţionat automatm, Echipamente funcţionale exterior şi interior Cotieră faţă şi spate,
Imobilizator electronic autovehicul (EWS IV), Sistem de închidere centralizată, Pornire motor fără cheie, Priză
alimentare (12 V), Buton Start / Stop motor, Parasolare cu oglindă interioară, Inele de ancorare în portbagaj,
Comunicaţii şi multimedia: Radio BMW Professional, Sistem stereo cu 6 difuzoare, Conexiune AUX-In, Computer
de bord.

Echipamente
opţionale

Vopsea ne nemetalizată: Alpine White; Tapiţerie: Piele 'Dakota' Coral Red/Black highlight | Black; Volan încălzit;
Volan multifunctional; Volan M îmbrăcat în piele; Jante din aliaj uşor Multi-spoke de 18", tip 400M; Prezoane
antifurt; Transmisie Steptronic Sport; Direcţie sport variabilă; Alarmă; Cameră de luat vederi pentru mersul înapoi;
Covoraşe din velur; Triunghi reflectorizant şi trusă de prim ajutor; Oglindă retrovizoare interioară şi oglinzi exterioare
cu funcţie automată anti-orbire; Pachet fumători; Scaune faţă sport; Pachet compartiment depozitare; Scaune
încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Scaune spate încălzite; Cotieră faţă; BMW Individual high-gloss
Shadow Line; Sistem de spălare a farurilor; Sistem de asistenţă la parcare faţă / spate (PDC); Faruri de ceaţă LED;
Senzor ploaie; Faruri LED Adaptive; Aer condiţionat automat; Pilot automat cu funcţie de frânare; Pachet lumini;
Prize de alimentare adiţionale, de 12 V; Asistent fază lungă; Protecţie activă; Sistem de asistenţă la parcare; Sistem
de difuzoare HiFi 9 difuzoare; Hands-free cu interfaţă USB; Panou instrumente de bord, conţinut extins; Capitonaj
plafon BMW Individual antracit;

Garanţia
BMW Service Inclusive
BM W Repair Inclusi

Preţul automobilului

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

1 302 498 MDL

Echivalent la

66 454 EUR

