BMW I3s 120Ah
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

---------/--135 (184) / 7000
270 / 4800
160
6.9

Consum combustibil

Consum combustibil, l/100 km
urban
extra urban
mixt

----------

Echipamente
standard

Siguranţă Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă, Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS),
Sistem de ﬁxare ISOFIX pentru scaun copil; Spoiler spate; Jante din aliaj uşor Star-spoke de 19" style 427;
Combinaţie stofă 'Neutronic'; Design interior BMW i Atelier; Ornamente interioare Andesite Silver matt;
Sistem de asistenţă la parcare (PDC), spate; Acoperisi din fibră de carbon; Kit reparaţie pană; Motor electric;
Frână de parcare electromecanică; Cablu de încărcare; Faruri LED; 4 locuri; Scaun standard pentru
conducătorul auto şi pasagerul faţă; Centură de siguranţă în trei puncte; Coloană de direcţie reglabilă
mechanic; Servodirecţie electrică; Transmisie automata; Baterie de înaltă tensiune 120Ah; Volan standart;
Sistem de aer conditionat; Prize 12V; Oglinzi exterioare rabatabile electric; Radio BMW Professional;
Facilitate hands-free; Controler iDrive; Încălzire lunetă; Iluminare interioară.

Echipamente
opţionale

Vopsea metalizată : Imperial Blue cu detalii în Frozen Grey; Combinaţie stofă lână / piele Solaris Brown |
Carum Spice Grey; Volan multifunctional; Jante din aliaj uşor Double-spoke de 20" style 431; Prezoane
antifurt; Indicator pentru presiunea roţilor; Sistem de alarmă; Sistem de acces confort; Cameră video pentru
mers înapoi; Covoraşe din velur; Triunghi reﬂectorizant şi trusă de prim ajutor; Oglinzi exterioare rabatabile
electric, cu funcţie automată antiorbire; Pachet pentru fumători; Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi
pasagerul faţă; Ornamente interioare din lemn de eucolipt mat; Sistem de asistenţă la parcare (PDC), faţă şi
spate; Aer condiţionat automat; Pilot automat; Farui adaptive LED; Asistent fază lungă; Driving Assistant Plus;
Sistem de navigatie Professional; Sistem de sunet surround Harman Kardon; Apple CarPlay; Limba Rusa.

Garanţia

Doi ani fară limită de parcurs.

BMW Service inclusive

5 ani / 100.000 km.

BMW Repair Inclusive

Preţul automobilului

3 ani / 200.000 km.

964 893 MDL

Echivalent la

49 154 EUR

