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BMW 320i Limuzyna
Model Advantage
172 552,00 zł

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/conﬁgid/d8p4s1e6/G20
Link do Twojej konﬁguracji BMW 320i Limuzyna będzie przechowywany przez 30 dni. W tym czasie możesz ją
modyﬁkować lub umówić się na jazdę próbną.

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Silnik
Dane silnika
Moc silnika

Rodzaj paliwa

135 kW (184 PS) / 5000-6500/min

Benzyna

Stopień sprężania

Pojemność

11

1998 cm³

Moment obrotowy

Skok / średnica tłoka

300 Nm (…/min)

94,6 mm / 82 mm

Skrzynia biegów

Cylindry / zawory

Automatyczna skrzynia biegów

4/4

Zużycie
Zużycie (cykl mieszany)

Emisja CO2 (cykl mieszany)

6,3 l / 100 km

143 g/km

Moc / Masa
Prędkość maksymalna

Masa własna EU (z uwzględnieniem 75kg kierowcy)

235 km/h

1570 kg

Dopuszczalne obciążenie osi przód/tył

Przyspieszenie (0-100 kmh)

965 kg / 1150 kg

7,1 s

Dopuszczalna masa całkowita

Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą

2050 kg

2800 kg

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Pojemność zbiornika paliwa

Ładowność

59 litrów

555 kg

Wymiary
Długość / szerokość / wysokość

Szerokość z uwzględnieniem lusterek

4709 mm / 1827 mm / 1435 mm

2068 mm (1040 mm / 1028 mm)

Liczba siedzeń

Rozstaw osi (średnica zawracania)

5

2851 mm (11,4 m)

Pojemność bagażnika

480 litrów - 480 litrów

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Zewnątrz
Biel alpejska

0 zł

16" aluminiowe obręcze Turbine styling 773 Bicolor

0 zł

Hevelius Anthracite materiałowa

0 zł

Listwy ozdobne srebrne kwarc matowe

0 zł

Wewnątrz

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Opcje
Opcjonalne
0 zł

Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie

0 zł

Kierownica sportowa, skórzana

0 zł

Klimatyzacja automatyczna

0 zł

Pakiet dodatkowych schowków

1432 zł

Pakiet dodatkowych funkcji lusterek

1567 zł

Zestaw głośnikowy HiFi

1925 zł

Ogrzewanie foteli przednich

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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2014 zł

Asystent parkowania z kamerą cofania

2014 zł

Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne

0 zł

Czujniki ciśnienia powietrza

0 zł

Zestaw naprawczy do opon

0 zł

Trójkąt ostrzegawczy / apteczka

0 zł

Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej

0 zł

Składane zagłówki tylne

0 zł

Połączenie alarmowe

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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0 zł

Regulator prędkości z funkcją hamowania

0 zł

System alarmowy

0 zł

System załadunkowy

0 zł

Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych

0 zł

Teleserwis

0 zł

Usługi ConnectedDrive

0 zł

Pakiet Connected

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Przegląd cen
Cena podstawowa

128 536,59 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

11 749,59 zł

VAT 23%

32 265,82 zł

Łączna cena brutto

172 552,00 zł

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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Finansowanie
Produkt ﬁnansowy

BMW Comfort Lease PROMO
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.
1648,93 zł miesięcznie brutto
Cena z wyposażeniem dodatkowym

Opłata wstępna

172 552,00 zł

25,00 %

Opłata wstępna

Okres leasingu

43 138,00 zł

36 mies.

Deklarowany średnioroczny przebieg

Gwarantowana wartość końcowa

20 000 km

49,67 %

Gwarantowana wartość końcowa

Miesięczna rata brutto

85 703,77 zł

1648,93 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. Przedstawiona propozycja jest niewiążąca i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze parametry mają charakter wstępny. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji ﬁnansowoprawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingowej. Po szczegółową ofertę zapraszamy do najbliższego Dealera BMW, gdzie Doradca ds. Finansowania przedstawi kalkulację, dopasowaną do Twoich potrzeb. BMW Comfort Lease jest oferowany w Polsce przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.

https://conﬁgure.bmw.pl/pl_PL/summary/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S0…
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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/G20/5F31/FEHAT,P0300,S01CB,S01DF,S01WA,S0205,S0230,S0255,S02PA,S02VB,S02VC,S0302,S0420,S0428,S…
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