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BMW X5 xDrive30d
Pakiet sportowy M
355 580,00 zł

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/conﬁgid/x0c6l1g6
Link do Twojej konﬁguracji BMW X5 xDrive30d będzie przechowywany przez 30 dni. W tym czasie możesz ją modyﬁkować lub umówić się na jazdę próbną.

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…

1/10

01/10/2020

Podsumowanie

Dane techniczne
Parametry silnika
Moc silnika

Rodzaj paliwa

210 kW (286 KM) / 4000-4000/min*

Olej napędowy

Stopień sprężania

Pojemność skokowa

16,5

2993 cm³

Moment obrotowy

Skok / średnica tłoka

650 Nm (1500-2500/min)

90 mm / 84 mm

Skrzynia biegów

Rodzaj napędu

Sportowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami zmiany biegów

Napęd na cztery koła

Cylindry / zawory

6/4
*Technologia Mild-Hybrid [8 kW (11 KM)]

Zużycie
Zużycie (cykl mieszany)

Emisja CO2 (cykl mieszany)

7,1 l / 100 km[1]

186 g/km[1]

Osiągi i masa
Prędkość maksymalna

Masa własna EU (z uwzględnieniem 75kg kierowcy)

235 km/h

2265 kg

Dopuszczalne obciążenie osi przód / tył

Przyspieszenie (0-100 km/h)

1375 kg / 1665 kg

6,1 s

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą bez hamulca

2940 kg

750 kg

Pojemność zbiornika paliwa

Ładowność

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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750 kg

Wymiary
Długość / szerokość / wysokość

Szerokość z uwzględnieniem lusterek

4922 mm / 2004 mm / 1745 mm

2218 mm (1122 mm / 1096 mm)

Liczba miejsc

Rozstaw osi (średnica zawracania)

5

2975 mm (12,6 m)

Pojemność bagażnika

650 litrów - 1870 litrów

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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Zewnątrz
0 zł

lub 0,00 zł
Biel alpejska (P0300)
0 zł

lub 0,00 zł
20" aluminiowe obręcze M Star-spoke 740 Bicolor z ogumieniem Runﬂat (S01TC)

Wewnątrz
0 zł

lub 0,00 zł
Vernasca Black skórzana z brązowym obszyciem (FMAH9)
0 zł

lub 0,00 zł
Listwy ozdobne Aluminium 'Mesheffect' (S04KM)

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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Opcje
Opcjonalne
0 zł

lub 0,00 zł
Relingi dachowe aluminium satynowane (S03AT)
0 zł

lub 0,00 zł
Obramowania BMW Individual satynowane aluminium
(S03MB)
0 zł

lub 0,00 zł
Pakiet aerodynamiczny M (S0715)
0 zł

lub 0,00 zł
Panel deski rozdzielczej pokryty skórą ekologiczną Sensatec
(S04AW)
0 zł

lub 0,00 zł
Podsuﬁtka BMW Individual Anthracite (S0775)
0 zł

lub 0,00 zł
Sportowy układ hamulcowy M (S02NH)
0 zł

lub 0,00 zł
Zawieszenie adaptacyjne M (S02VF)

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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0 zł

lub 0,00 zł
Kierownica sportowa M, skórzana (S0710)
0 zł

lub 0,00 zł
Czujniki ciśnienia powietrza (S02VB)
0 zł

lub 0,00 zł
Trójkąt ostrzegawczy / apteczka (S0428)
0 zł

lub 0,00 zł
Połączenie alarmowe (S06AF)
0 zł

lub 0,00 zł
Asystent parkowania z kamerą cofania (S05DM)
0 zł

lub 0,00 zł
Rozszerzony pakiet lusterek zewnętrznych (S04T8)
0 zł

lub 0,00 zł
Diodowe reﬂektory przeciwmgielne (S05A1)
0 zł

lub 0,00 zł
Elektryczna regulacja foteli przednich z pamięcią ustawień
fotela kierowcy (S0459)
0 zł

lub 0,00 zł
Sportowe fotele przednie (S0481)

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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0 zł

lub 0,00 zł
System alarmowy (S0302)
0 zł

lub 0,00 zł
Dywaniki welurowe (S0423)
0 zł

lub 0,00 zł
Oświetlenie ambientowe (S04UR)
0 zł

lub 0,00 zł
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych (S0654)
0 zł

lub 0,00 zł
BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacyjnym
(S06U3)
0 zł

lub 0,00 zł
Teleserwis (S06AE)
0 zł

lub 0,00 zł
Usługi ConnectedDrive (S06AK)
0 zł

lub 0,00 zł
Pakiet Connected Professional (S06C3)

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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Podsumowanie cen
Model bazowy
321 600,00 zł
Wybrane wyposażenie dodatkowe
33 980,00 zł

VAT 23%
66 490,57 zł

Łączna cena brutto
355 580,00 zł

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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Finansowanie
Produkt ﬁnansowy

BMW Comfort Lease Promocyjny
Teraz również klienci indywidualni mogą korzystać z zalet leasingu dostępnych dotąd jedynie dla przedsiębiorców. Oferta łączy w sobie niższe miesięczne raty leasingowe w porównaniu do tradycyjnego leasingu lub kredytu, komfortowe i swobodne zakończenie umowy z możliwością przejęcia przez Klienta
samochodu na własność, wyboru nowego lub zwrotu. Zapewniamy pełną obsługę w salonie i szybki odbiór samochodu oraz łatwe procedury przyznania ﬁnansowania.
Unikatowa konstrukcja BMW Comfort Lease sprawia, że nowe BMW jest teraz także w Twoim zasięgu.
3198,25 zł miesięcznie brutto
Cena z wyposażeniem dodatkowym

Opłata wstępna

355 580,00 zł

25,00 %

Opłata wstępna

Okres leasingu

88 895,00 zł

36 mies.

Deklarowany średnioroczny przebieg

Gwarantowana wartość końcowa

20 000 km

50,51 %

Gwarantowana wartość końcowa

Miesięczna rata brutto

179 591,58 zł

3198,25 zł

Parametry ﬁnansowania
Parametry ﬁnansowania możesz dobrać wedle indywidualnych preferencji. Opłata wstępna od 0% do 35%, okres ﬁnansowania 2460 miesięcy, wartość końcowa uzależniona od długości okresu ﬁnansowania oraz deklarowanego, średniorocznego przebiegu w kilometrach. Przykładowa kalkulacja została przygotowana w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M dla PLN i w przypadku jej zmiany
wysokość miesięcznych rat leasingowych może się różnić.

Nota prawna
Prezentowane powyżej kwoty zawierają podatek VAT. Zawarcie umowy uzależnione jest od pozytywnego wyniku weryﬁkacji prawno-ﬁnansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. BMW Comfort Lease jest oferowany przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. Szczegóły oferty u Dealerów BMW.

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/conﬁgid/x0c6l1g6
Link do Twojej konﬁguracji BMW X5 xDrive30d będzie przechowywany przez 30 dni. W tym czasie możesz ją modyﬁkować lub umówić się na jazdę próbną.
https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337,…
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Firma BMW AG dołożyła wszelkich starań, aby zagwarantować dokładność informacji podanych w niniejszej witrynie, ale
nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia.
Wartości emisji i spalania bazują na aktualnej konﬁguracji z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego.
Modyﬁkacje konﬁguracji mogą prowadzić do zmiany wartości emisji i spalania.

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G05/JU81/FMAH9,P0300,S01CB,S01CE,S01TC,S0230,S0258,S02NH,S02PA,S02TB,S02VB,S02VF,S0302,S0337…
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