
Motor: 250 kW (340 CP)
Cilindri/Volum cm3: 6 /2.998
Cutie de viteze: Automat
Uși  / Scaune:  4/5 Culoare: Arctic Grey Brilliant Effect
Tapițerie: Piele  BMW Individual 

‘Merino’ Coffee | Black

BMW Repair Inclusive (Garanție) - 5 Ani / 200.000km

BMW Service Inclusive - 5 Ani / 100.000 km

71.200,00 €

22.670,00 €

Cadou

1.924.335 MDL 

 --.--.----
 0 km
WBACR6102N 9N13089

Prima înregistrare:
Rulaj:

VIN Cod: 

Date tehnice

Echipamente
standard

Echipamente
opţionale

BRI

BSI

Preț de bază

Preț dotări

Preț BSI / BRI

Preţul automobilului 

Preț de listă

Automobil Nou

93.870 €

BMW X5 xDrive 40i

Airbag pentru şofer si pasagerul din faţă; Airbag principal pentru rândul 1 și 2 al scaunelor; 
Airbaguri laterale pentru şofer si pasager; Centură de siguranţă cu trei puncte; Sistem de 
antiblocare a frânelor (ABS); Lumini de frână dinamice; Controlul dinamic al stabilităţii(DSC) cu 
conţinut extins; Controlul dinamic al tracţiunii (DTC); Jante din aliaj uşor 18'' V-spoke stil 618 
255/55; Piele 'Vernasca' perforata; Ornamente din aluminiu 'Mesheffect' închis; Iluminare 
ambientală; Faruri LED; Faruri de ceaţă LED; Lumini din spate LED; Senzor de ploaie şi contro-
lul luminii automat; Oglinzi exterioare cu funcţie automată antiorbire; Buton Start/Stop; Regen-
erarea energiei la frânare; Transmisie Steptronic; Servotronic; Indicator de uzură a plăcuţei de 
frână; Frână de parcare electromecanică; Cruise control cu funcţie de frânare; Senzori de 
parcare faţă-spate; Scaune sport pentru şofer si pasagerul faţă; Cotieră; Volan sport îmbrăcat în 
piele; Reglare electrică a coloanei de directive; Protecţie termică şi solară pentru geamuri; Aer 
Condiţionat automat; Microfiltru cu filtru de carbon active; Opţiuni de depozitare; Facilitate 
Hands-free cu interfaţă USB; Manetă de control iDrive; BMW Live Cockpit Professional; Sistem 
de difuzoare stereo; Versiune în limba engleză.

Geamuri acustice;  Ventilație activă a scaunelor pe scaunele din față; Aer condiționat automat 
cu control pe 4 zone; Garnitură din piele extinsă BMW Individual „Merino” Coffee | Black;  BMW 
Laserlight; Sistem de acces confort; Scaune confort fata, reglabile electric; Suport de pahare, 
temperat; Driving Assistant; Roată de rezervă de urgență; Garnitură din lemn fin de plop cu pori 
deschiși, antracit-maro;  Covorașe din velur; Aplicație de sticlă „CraftedClarity” pentru elemente 
interioare; Sistem de sunet surround Harman Kardon;  Pachet confort termic, fata; Șuruburi de 
blocare a roților; Shadowline M lucios cu conținut extins; M Lights Shadowline; Sistem de 
evacuare sport M;  Pachetul M Sport; Acoperiș panoramic din sticlă; Asistent de parcare; 
Incalzire scaune fata si spate; Integrarea smartphone-ului; Pachetul fumătorului; Geamuri de 
protecție solară;  Sistem de călătorie și confort; Jante din aliaj ușor M de 20"; Sistem de moni-
torizare a presiunii în anvelope; Triunghi de avertizare. 


