BMW 640i GranCoupe xDrive
M Sport package
Automobil nou

Date tehnice

volum, cm3

2979

putere, kW / hp / tur. min.

235 (320) / 5800-6000

Viteya maximă, km/oră

250

cilindri/supape

6/4

putere nominală, Нm/ tur. min.

450 / 1300-4500

Acceleraţie 0-100 km/oră, s

Consum combustibil

5.3

Consum combustibil, l/100 km
urban

11.1

mixt

6.4

extra urban

Echipamente standard

7.8

Siguranţă: Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Tetiere faţă active; Sistem antiblocare al roţilor la frânare

(ABS); Asistent la frânare Senzor de impact; Control dinamic al stabilităţii (DSC); Control dinamic al tracţiunii (DTC); Airbaguri cap faţă şi spate; Indicator runflat; Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă; Protecţie la impact

lateral; Element siguranţă terminal baterie; Vopsea nemetalizată; Oglinzi exterioare asferice şi încălzite; Carcase oglinzi
exterioare în culoarea caroseriei; Ornamente exterioare în culoarea caroseriei; Rame geamuri cromate; Grilă frontală

ornamentală cu barele grilei radiatorului în negru; Jante din aliaj uşor V-spoke de 17", tip 236; Anvelope runflat; Tapiţerie:

Piele Dakota; Ornamente interioare negre lucioase; Praguri portiere cromate; Discuri de frână faţă / spate ventilate;
Servotronic; Funcţie Start / Stop automată; Transmisie automată sport; Ţeavă de eşapament, singulară, rotundă,

amplasată în stânga şi în dreapta; Motor pe benzină cu 6 clindri în linie BMW TwinPower Turbo; Pilot automat; Faruri de
întâmpinare Stopuri frână dinamice; Funcţie Follow-me-home; Senzor de ploaie; Faruri xenon; 4 locuri + 1; Cotieră

faţă/spate; Sistema ISOFIX; Tetiere spate; Scaune standard faţă Coloană de direcţie reglabilă; Volan sport îmbrăcat în

piele; Opţiuni de depozitare; iDrive Controller; Imobilizator electronic autovehicul; Geamuri electrice; Portbagaj iluminat;

Lunetă încălzită Iluminare interioară; Portiere fără rame; Duze spălare parbriz încălzite; Radio / navigaţie: Conexiune AUX-In;

Radio BMW Professional; Sistem de difuzoare HiFi.
Echipamente opţionale

Vopsea metalizată: Sonic Speed Blue; Tapiţerie: Piele Merino Exclusive cu conţinut extins ; Jante din aliaj uşor Double-

spoke de 20", tip 703 M, cu anvelope mixte; Prezoane antifurt; Adaptive Drive; Sistem de alarmă; Sistem de acces confort;
Funcţie soft-close pentru portiere; Pachet M Sport; Cameră video pentru mersul înapoi; Trapă electrică; Parasolare

electrice pentru lunetă şi geamurile laterale spate; Covoraşe din velur; Triunghi reﬂectorizant şi trusă de prim ajutor; Oglinzi
exterioare rabatabile electric, cu funcţie automată anti-orbire (inclusiv pentru oglinda interioară); Pachet pentru fumători;

Scaune faţă confort, reglabile electric; Scaune încălzite faţă şi spate; Ornamente 'Carbon Fibre'; Aer condiţionat automat,

controlat pe 4 zone; Butoane de control cu încadrare ceramică; Iluminare ambientală; Sistem de asistenţă la parcare, faţă şi
spate (PDC); Sistem de încălzire auxiliary; Faruri adaptive LED; Asistent fază lungă; Driving Assistant; TV function; Sistem
de navigaţie Professional; Sistem Surround Bang & Olufsen; Sistem extins de conectare smartphone; Capitonaj plafon
BMW Individual Alcantara antracit; Russian / on-board documentation.
Garanţia

2 ani fără limită de parcurs

BMW Service Inclusive

5 ani / 100.000 km

BMW Repair Inclusive

3 ani / 200.000 km

Preţul automobilului

2 364 067 MDL

Echivalent la

117 440 EUR

