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X3 xDrive20d
SÉRIOVÉ PROVEDENÍ
1!482!650!K"

https://configure.bmw.cz/cs_CZ/configid/9hu1rak0

Link na Va#i unikátní konfiguraci X3 xDrive20d bude funk$ní 30 dní, tak%e se k ní m&%ete vrátit, u$init
zm'ny, zakoupit v&z nebo si domluvit testovací jízdu. *Podrobné a nejaktuáln'j#í informace o v(bavách
a dodacích podmínkách s ohledem na dostupnost polovodi$ov(ch sou$ástek Vám poskytne Autorizo)
van( Dealer. V(robce si vyhrazuje právo na chyby, zm'ny cen a technick(ch parametr& bez p*edchozího
upozorn'ní.
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Motor/Technické údaje

INFORMACE O MOTORU

SPOT+EBA PALIVA

JÍZDNÍ V,KONY/HMOTNOST

ENGINE PERFORMANCE!

140 kW (190 PS)*
DRUH PALIVA!

Diesel

KOMPRESNÍ POM"R!

16,5:1
ZDVIHOV# OBJEM MOTORU!

1995 cm-

MAXIMÁLNÍ TO$IV# MOMENT MOTORU!

400 Nm (1750 ) 2500 1/min)
ZDVIH/VRTÁNÍ!

90 mm / 84 mm

P%EVODOVKA!

Automatická p*evodovka Steptronic v$etn' *adi)
cích pádel na volantu

DRUH POHONU!

Pohon v#ech kol

PO$ET VÁLC&/VENTIL& NA VÁLEC!

4 / 4

*composed of internal combustion drive 140 kW and electric drive up to 8 kW

SPOT%EBA (KOMBINACE)!

5,8 l / 100 km[2]
EMISE CO2 (KOMBINACE)!

152 g/km[2]

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST!

213 km/h
PROVOZNÍ HMOTNOST !

1915 kg

POVOLENÉ ZATÍ'ENÍ P%EDNÍ/ZADNÍ NÁPRAVY! ZRYCHLENÍ (0–100 KM/H)!
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ROZM.RY

POVOLENÉ ZATÍ'ENÍ P%EDNÍ/ZADNÍ NÁPRAVY!

1200 kg / 1430 kg
ZRYCHLENÍ (0–100 KM/H)!

7,9 s

CELKOVÁ HMOTNOST!

2500 kg
OBJEM PALIVOVÉ NÁDR'E!

68 l

U'ITE$NÉ ZATÍ'ENÍ!

660 kg

DÉLKA/(Í%KA/V#(KA!

4708 mm / 1891 mm / 1676 mm
(Í%KA V$ETN" ZRCÁTEK (%IDI$/SPOLUJEZDEC)!

2138 mm (1080 mm / 1058 mm)

PO$ET SEDADEL!

5
ROZVOR NÁPRAV (PR&M"R OTÁ$ENÍ)!

2864 mm (12 m)

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU!

550 l ) 1600 l
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Exteriér

Nemetalick( lak "Black" (P0668)
0!K$!

18" kola z lehké slitiny V)spoke 618 (S025T)
0!K$!
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Interiér

Pakety & Volitelná v!bava

K&%e Vernasca Mocha s dekorativním pro#ívá)
ním/Black (FMAMU)
33!878!K$!

Vnit*ní $erné vysoce lesklé oblo%ení s akcentní li#tou
Pearl Chrome (S04LU)
0!K$!

Automatická p*evodovka Steptronic v$etn' *adicích
pádel na volantu (S02TE)
4!056!K$!

Palivová nádr% se zv't#en(m objemem (S01AG)
0!K$!

Alarm (S0302)
0!K$!

Sí/ zavazadlového prostoru (S0413)
0!K$!
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Velurové kobere$ky (S0423)
0!K$!

Galvanická povrchová úprava pro ovládací prvky
(S04U0)
2!704!K$!

Ukazatel tlaku v pneumatikách (S02VB)
0!K$!

V(stra%n( trojúhelník a lékárni$ka (S0428)
0!K$!

Deaktivace airbagu spolujezdce (S05DA)
0!K$!

BMW Emergency Call (automatické/manuální volání v
p*ípad' nouze) (S06AC)
0!K$!

Paket zrcátek (S0430)
0!K$!
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Vnit*ní zp'tné zrcátko s automatick(m tlumením odra)
zivosti (S0431)
0!K$!

LED sv'tlomety (S05A2)
0!K$!

Automatická klimatizace (S0534)
0!K$!

Aktivní systém pro automatické udr%ování rychlosti
v$etn' Stop&Go (S05DF)
17!602!K$!

Parking Assistant (S05DM)
0!K$!

Nastavení sklonu op'radel zadních sedadel (S0461)
4!056!K$!

Sportovní sedadla *idi$e a spolujezdce (S0481)
0!K$!
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Bederní op'rka sedadla *idi$e (S0487)
4!056!K$!

Nastavení #í*ky op'radla sedadla *idi$e (S0491)
3!250!K$!

Vyh*ívání sedadel *idi$e a spolujezdce (S0494)
11!648!K$!

Teleservices (S06AE)
0!K$!

ConnectedDrive Services ) p*ístup na Online portál a
integrace aplikací (S06AK)
0!K$!

Paket Connected Professional (S06C3)
0!K$!

BMW Live Cockpit Plus (S06U2)
0!K$!
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Multifunk$ní p*ístrojov( panel (S06WB)
0!K$!

DAB tuner (digitální p*íjem rádia) (S0654)
0!K$!

Bezpe$nostní #rouby kol (S02PA)
0!K$!

Sada na opravu pneumatik (S02VC)
0!K$!
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P"ehled ceny.

Základní cena v$etn' DPH

1!401!400!K$

Cena volitelné v(bavy v$etn' DPH

81!251!K$

DPH (21!%)

257!319!K$

Celková cena v$etn' DPH

1!482!650!K$
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Ceny jsou nezávisl(m doporu$ením v(robce, v$etn' 21% DPH a bez p*epravních náklad&. Chyby a úpravy vyhrazeny. V
p*ípad' dotaz&, prosím, kontaktujte va#eho BMW Autorizovaného dealera. 

[2] Nabídky t*etích stran jsou fakturovány p*ímo t*etí stranou.
Uvedené ceny jsou nezávazná doporu$ení v(robce v$etn' DPH, bez náklad& na instalaci.

[1] Autorizovan( dealer si vyhrazuje právo na zm'ny cen, technick(ch parametr& a specifikací bez p*edchozího upozorn')
ní. Uvedené údaje o spot*eb' paliva, emisích CO2 a spot*eb' energie byly stanoveny podle Na*ízení Evropského parla)
mentu a Rady (ES) $. 715/2007 v platném zn'ní. Údaje se vztahují k vozidlu v uvedené konfiguraci a zohled0ují volitelnou
v(bavu. Hodnoty jsou zalo%ené na metodice WLTP. Hodnoty CO2 u t'chto vozidel se pro ú$ely daní nebo jin(ch poplatk&
souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnot' emisí CO2, mohou li#it od hodnot zde uveden(ch. Pr&)
vodce o spot*eb' pohonn(ch hmot a emisích oxidu uhli$itého (CO2), kter( obsahuje údaje o v#ech modelech nov(ch
osobních automobil&, je dostupn( na míst' prodeje. Krom' schopností efektivního vyu%ití paliva, které jsou dány kon)
strukcí vozidla, hrají p*i ur$ování spot*eby pohonn(ch hmot a emisí oxidu uhli$itého (CO2) roli také netechnické faktory,
jako je zp&sob jízdy s vozidlem. Oxid uhli$it( (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a v(znamn' p*ispí)
vá k celosv'tovému oteplování.

Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení. Údaje byly stanoveny podle Na*ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) $. 80/1268 v platném zn'ní. Hodnoty se nevztahují na konkrétní v&z a nejsou sou$ástí závazné nabídky. Jsou navr)
%eny v(hradn' pro ú$ely srovnání r&zn(ch typ& vozidel.

Mild hybridní technologie slou%í k rekuperaci kinetické energie p*i brzd'ní a jejímu dal#ímu vyu%ití pro pomoc spalovacímu
motoru p*i akceleraci. Svojí $inností sni%uje spot*ebu paliva, omezuje produkci emisí a sou$asn' zvy#uje dynamiku. Mild
hybridní technologie zárove0 zlep#uje $innost funkce Auto Start/Stop, která pracuje rychleji a mnohem komfortn'ji.

Financování.
BMW Financial Services nabízí *adu mo%ností financování, které vám pomohou posadit se za volant no)
vého nebo ojetého BMW. U ka%dého BMW Autorizovaného dealera najdete specialistu na finan$ní slu%)
by, kter( vám p*edstaví nabízené mo%nosti. Zále%í, zda budete chtít na konci kontraktu v&z vlastnit, nebo
se rozhodnete pro operativní leasing. V#echny mo%nosti vám p*edstaví a vy se pak m&%ete rozhodnout.
Jakmile vyberete vhodné financování vozu, je% nejlépe vyhovuje va#emu rozpo$tu, v#e ostatní za*ídíme
my. Postaráme se o v#echno od papírování a telefonát& po domluvení p*edávky a ud'láme v#e, abyste
mohli co nejd*íve vyrazit na cestu.


