Автомобіль
BMW I3
Технічні дані

Стандартне
обладнання

Додаткове
обладнання

Гарантія

Ціна автомобіля в
базовій комплектації

Синхронний електричний двигун BMW
Витрата електроенергії, комбінований цикл, кВт/год / 100 км – 12.6
Довжина / ширина / висота автомобіля - 3999 / 1775 / 1578 мм
Максимальна швидкість, км/год. - 150
Разгінна динаміка, 0-100 км/год. – 7,3 с

19" BMW i легкосплавні диски 'Star-spoke style 427', змішаного типу, BMW Efficient Dynamics:
передні - 5 J x 19 / шини 155/70 R19, задні - 5.5 J x 19 / шини 175/60 R19; Подушки безпеки для водія і
переднього пасажира; Кріплення для дитячих крісел 'ISOFIX'; Галогенові фари дальнього і ближнього світла
з регулюванням рівня світлового променя; Система допомоги при паркуванні (PDC), задня; BMW i дизайн
інтер’єру ‘Atelier’: сидіння: комбіноване оздоблення текстилем ‘Neutronic’ Aragats Grey; основа сидіння біля
дверей: з текстильною акцентованою вставкою BMW i Blue; карта дверей: текстиль кольору Aragats Grey
панель приладів: чорного кольору; планки салону: кольору ‘Andesite Silver, matt’; шкіряне кермове колесо:
чорного кольору з контрастною кільцевою вставкою BMW i Blue; стеля: кольору Carum Spice Grey
- колір інтер’єру: чорний; Кабель для зарядження автомобіля; Спинка заднього сидіння, що складається в
пропорції 50:50; Кондиціонер з функцією рециркуляції і мікрофільтром; Центральний замок з електронним
іммобілайзером;
Колір автомобіля: Fluid Black with highlight BMW i Blue; Салон-NHFC Комбінованв оббивка салону шкірою
'Natural Solaric' з вовняною тканиною Cassia | Carum Spice Grey; Индикатор давления в покришках;
Ремонтный комплект шин;Знак аварийной остановки и аптечка; Зарядний пристрій для швидкого заряду
змінного струму (AC); Зарядний пристрій для швидкого заряду прямого струму (DC); 19" BMW i
легкосплавні диски 'Turbine styling 429' змішаного типу; Болти-секретки для коліс; Індикатор тиску в шинах;
Ремонтний комплект шин; Підстаканник; Підігрів передніх сидінь; Оздоблювальні планки салону з цінної
породи дерева 'Eucalyptus matt' Тепловий насос; Світлодіодні фари; Пакет ассистент допомоги при
паркуванні*; Мультифункціональна система на кермовому колесі; Дзеркала задноьго виду з автоматичним
затемненням; Передній підлокітник; Пакет для зберігання; Датчик дощу та освітленості;Автоматичний 2зонний клімат-контроль; Круїз-контроль з функцією гальмування; Навигационная система 'Professional'.
Термін придатності – необмежений.
Країна-виробник – Німеччина.
2 роки, на батарею-8 років або 100 000 пробігу

