BMW 440i xDrive Gran Coupe
M Sport package
Automobil nou
Date tehnice

Consum combustibil

putere, kW / hp / tur. min.

240 (326) / 5500-6900

volum, cm3

2998

cilindri/supape

6/6

putere nominală, Нm/ tur. min.

450 / 1380-5000

Viteza maximă, km/oră

250

Acceleraţie 0-100 km/oră, s

5.0

Consum combustibil, l/100 km
urban

Echipamente standard

10.7

extra urban

6.3

mixt

7.9

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), Airbag -uri 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 Star-spoke de 17", tip 393, dimensiuni anvelope 225/50 R17, Anvelope runflat cu
indicator, Tapiţerie şi design interior Stofă Move, Ornamente interioare Argintiu Satin, Echipament interior Volan sport
îmbrăcat în piele, Reglare coloana de direcţie, Volan multifuncţional, Aer condiţionat automat, Scaune pliabile spate 60/40
Echipamente funcţionale exterior şi interior Cotieră faţă şi spate, Imobilizator electronic autovehicul (EWS IV), Sistem de
închidere centralizată, Pornire motor fără cheie, Banda gri pe parbriz; Acţionare automată a haionului; Priză alimentare (12
V), Buton Start / Stop motor, Parasolare cu oglindă interioară, Inele de ancorare în portbagaj, Comunicaţii şi multimedia:
Radio BMW Professional cu displei, Sistem stereo cu 6 difuzoare, Conexiune AUX-In, Computer de bord.

Echipamente opţionale

Vopsea metalizată BMW Individual: Frozen Bronze metallic; Tapiterie: Piele Individual 'Merino' Kashmir Beige/Black; Volan M
îmbrăcat în piele; Jante din aliaj uşor Multi-spoke 18", tip 400 M ; Transmisie Steptronic Sport cu 8 trepte; Frane M Sport;
Suspensia control dynamic al amortizoarelor ; Sistem de acces confort; Trapă electrica; Design exterior M spotr; Triunghi
reflectorizant şi trusă de prim ajutor; Pachet fumători; Oglinzi exterioare cu funcţie automată antiorbire; Scaune faţă sport;
Scaune faţă reglabile electric cu memorie; Scaune încălzite fața și spate; Ornamente interioare 'Aluminium Hexagon', cu

inserţii blue matt; Tablou de bord îmbrăcat în piele BMW Individual; Aer condiţionat automat, controlat pe 2 zone; Sistem
de asistenţă la parcare, spate (PDC);Faruri LED Adaptive; Lumini de ceaţă LED; Driving Assistant; Parking assistant; Sistem
de navigaţie Professional; TV function; Sistem Surround Harman Kardon; Sistem de alarmă; BMW Head-Up Display; Display
multifunctional.

Garanţia

Doi ani fară limită de parcurs.

BMW Repair Inclusive

3 ani / 200.000 km.

BMW Service inclusive

5 ani / 100.000 km.

Preţul automobilului

1 367 399 MDL

Echivalent la

70 123 EUR

