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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

ЦЕНИ НА АВТОМОБИЛИ BMW X1.

Модел

Двигател
Цилиндри /
Клапани

Обем

Мощност

Среден разход
на гориво

CO2
Емисии

cm3

кВт (к.с.)

литра / 100 км

г/км

3/4

1 499

100 (136)

6,2

4/4

1 998

131 (178)

X1 xDrive25i (AT)

4/4

1 998

131 (178)

4/4

1 998

X1 sDrive16d

3/4

X1 xDrive18d

4/4

X1 sDrive18i

X1 sDrive20i (AT)

1

X1 xDrive20i (AT)1

X1 sDrive18d

X1 sDrive20d (AT)

X1 xDrive20d (AT)
X1 xDrive25d (AT)
X1 xDrive25e (AT)

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

141

51 791,67

62 150,00

6,5

149

59 291,67

71 150,00

7,0

159

62 750,00

75 300,00

170 (231)

7,3

166

72 208,33

86 650,00

1 496

85 (116)

4,9

129

52 541,67

63 050,00

1 995

110 (150)

5,1

133

54 750,00

65 700,00

4/4

1 995

110 (150)

5,6

145

58 083,33

69 700,00

4/4

1 995

140 (190)

5,4

141

63 250,00

75 900,00

4/4

1 995

140 (190)

5,7

149

66 625,00

79 950,00

3/4

1 499

162 (220)

1,7

40

70 916,67

85 100,00

4/4

1 995

170 (231)

5,8

151

70 833,33

85 000,00

АТ – автоматична скоростна кутия, включена в стандартното оборудване на модела.
1

 зависимост от условията на околната среда се осигурява временен пик на мощността на двигателя с вътрешно горене, който
В
може да бъде приблизително 10% над номиналната мощност. Продължителността на пиковите характеристики се увеличава с
падаща температура на околната среда (приблизително 5 сек. при +25 градуса, приблизително 40 сек. при -20 градуса.

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна
за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита
различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на
конфигурацията.
По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2
емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Посочените цени са определени в лева и са валидни в условията на Валутен Борд при фиксиран курс 1,95583 лева за 1 Евро. При
промяна на условията на Валутния Борд, производителят си запазва правото да коригира цените в съответствие с евентуалните
изменения на обменния курс. Посочените цени включват продуктова такса и транспорт.
Цените са валидни от 1 ноември 2020 г.
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Сервиз
Сертификат за високоволтова батерия



Сигурност
Система за следене налягането на гумите

          

Авариен триъгълник

          

Звуково предупреждение за пешеходци



Деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача

          

BMW Спешно повикване

          

Въздушни възглавници за предните места

          

Антиблокираща система на спирачките (ABS)

          

Напомняне за предпазен колан, за всички седалки

          

Шоков датчик

          

Динамичен контрол на стабилността (DSC)

          

Динамичен контрол на сцеплението (DTC)

          

Въздушни възглавници за глава, за предните и задните места

          

Странични въздушни възглавници за предните места

          

Защита от страничен удар

          

Цветове и екстериор
Цвят неметалик

          

Черни релси за багаж на покрива

          

Извити дръжки в цвета на купето

          

Предна декоративна решетка с бъбрековидни елементи, черна

          

Обозначение на модела

          

Рамка на прозореца, черна

          

Бели мигачи

          

Гуми и джанти
17" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 560
17" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 564

         


Секретни болтове

          

Комплект за ремонт на гуми

          

Застраховка на гумите

          

Тапицерии и интериор
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Текстилна тапицерия „Grid“

          

Декоративни елементи на интериора в тъмен мат „Oxide Silver“ с отличителни
декоративни елементи в черен гланц „Black High‑gloss“

          

Декоративни лайстни с надпис BMW на праговете

          

Кожена топка на скоростния лост

          

Маншон на скоростния лост

          

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

Технология
Servotronic

          

Performance Control

          

Спирачна система 16" отпред

          

Спирачна система 16" отзад

          

Индикатор за износване на спирачните накладки

          

Предни вентилирани спирачни дискове

          

Ръчна спирачка, електрическа

          

Задни спирачни дискове, плътни



Задни вентилирани спирачни дискове


  

     

Стандартно окачване

          

Сервоуправление, електрически подпомогнато

          

По‑голям резервоар за гориво

 

Автоматична скоростна кутия Steptronic

 

   

   



Автоматична скоростна кутия Steptronic с двоен съединител
Интервал за смяна на маслото – 24 месеца / 30 000 км



Интервал за смяна на маслото – 24 месеца / 25 000 км

     

6‑степенна механична скоростна кутия



Автоматична функция Старт / Стоп

          

BMW TwinPower Turbo 3‑цилиндров бензинов двигател



BMW TwinPower Turbo 4‑цилиндров бензинов двигател

  

  

BMW TwinPower Turbo 3‑цилиндров дизелов двигател



BMW TwinPower Turbo 4‑цилиндров дизелов двигател

    

Кабел за зареждане с ток, тип 2



Кабел за зареждане с ток, тип 3, еднофазен



Филтър за твърди частици за дизелов двигател
Контрол на шофирането, включително ECO PRO

     
          

eDrive бутон



Електромотор



Стандарт за емисии на изгорели газове EU6

          

Видим ауспух, единичен, кръгъл, ляв, в гланциран хром „Chrome High‑gloss“



Видим ауспух, кръгъл, ляв и десен, в гланциран хром „Chrome High‑gloss“


  


    

Високоволтова батерия
Асистент за спускане по наклон (HDC)
Датчик за нивото и температурата на маслото


 

   


     

Технология Selective Catalytic Reduction (SCR)

     
 

xDrive, система за задвижване на всички колела, електрическа
Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), задна броня


     

Защита от зареждане на дизелови автомобили с бензин
xDrive, система за задвижване на всички колела

  

   

Щека за проверка нивото на маслото
Филтър за твърди частици за бензинов двигател
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Технология
Контрол на скоростта със спирачна функция



 

Активен спирачен асистент за градски условия

          

Предупреждение за приближаване със спирачна функция в града

          

Асистент за анализ на концентрацията на водача

          

Индикатор за смяна на предавките

          

Спирачна фукнция при аварийно спиране

          

Информация за ограниченията на скоростта

          

Сензор за дъжд

          

Функция за дневни светлини

          

Динамични спирачни светлини, според приложеното спирачно усилие

          

Функция Follow‑me‑home

          

Халогенни фарове за къси и дълги светлини

          

Регулиране на предните светлини

          

Светлинна сигнализация при отключване на автомобила

          

Вътрешно оборудване
Регулиране на седалката до водача по височина

          

5 седалки

          

Регулиране височината на подглавника, отзад

          

Стандартни предни седалки

          

Мултифункционален волан

          

Стандартен кожен волан

          

Регулиране на кормилната колона

          

Климатична инсталация

  

Автоматична климатична инсталация

 

Термоизолиращи стъкла

          

Микрофилтър

          

Стационарно охлаждане
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

Функционално оборудване
Автоматично отваряне на багажника



 

Велурени стелки

          

Подлакътник за предните места

          

Пакет за съхранение

          

Отвор за зареждане с ток



Текстилен калъф за документите на автомобила

          

Поставка за чаши

          

Външни огледала с електрическо регулиране

          

Осветление за багажното отделение

          

Вътрешно осветление

          

Personal Profile, запаметяване на настройките на конкретния ключ

          

Извод за захранване (12 V) на централната конзола

          

Осветление за четене

          

Бутон Старт / Стоп

          

Отопляеми дюзи на чистачките

          

Електрически стъкла

          

Развлечение и комуникации
DAB тунер

          

Медия

          

USB вход на централната конзола (тип A / 1,5 A)

          

Телеуслуги

          

eDrive Услуги



ConnectedDrive Услуги

          

Remote Services

         

Обслужване по състоянието на автомобила (Condition Based Service)

          

Вградена експлоатационна книжка

          

Бордови компютър

          

Стерео система, 6 високоговорителя, 100 W
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Сигурност
Система за следене налягането на гумите
Авариен триъгълник

Система за закрепване на детска седалка
ISOFIX
Звуково предупреждение за пешеходци

Деактивиране на въздушната възглавница за
мястото до водача

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

2VB

0,00

0,00

          

428

0,00

0,00

          

470

168,33

202,00

          

4U9

0,00

0,00



5DA

0,00

0,00

          

не се предлага с опция 470 / 4FK
BMW Спешно повикване

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

          

6AC

0,00

0,00

          

met

1 347,50

1 617,00

          

Цветове
Цвят металик

475 ‑ Black Sapphire – черен металик

          

A72 ‑ Cashmere Silver – сив металик

          

A83 ‑ Glacier Silver – сив металик

          

A96 ‑ Mineral White – бял металик

          

B39 ‑ Mineral Grey – сив металик

          

B53 ‑ Sparkling Brown – кафяв металик

          

C1D ‑ Misano Blue – син металик

          

само с Модел M Sport

          

C1M ‑ Phytonic Blue – син металик

          

C1X ‑ Sunset Orange – оранжев металик

          

Цвят BMW Individual

ind

2 105,83

2 527,00

C3N ‑ Storm Bay – сив металик
Цвят неметалик
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uni

0,00

0,00

          

300 ‑ Alpine White – бял неметалик

          

668 ‑ Black – черен неметалик

          

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

Екстериор
Без обозначение на модела

Черни релси за багаж на покрива

Релси за багаж на покрива в сатиниран
алуминий

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

84,17

101,00

          

0,00

0,00

          

0,00

0,00

          

3BE

          

3DZ

0,00

0,00

          
          

3L8
3MC

420,83

505,00

          

0,00

0,00

          

84,17

101,00

          

0,00

0,00

          

0,00

0,00

          

715

          

760

в комбинация с Модел xLine

590,00

708,00

          

168,33

202,00

          

0,00

0,00

          

420,83

505,00

          

в комбинация с Модел M Sport

Външни декоративни елементи
„BMW Individual Shadow Line“, гланц, с
допълнително съдържание

X1 xDrive20d

3AT

само с Модел M Sport

Външни декоративни елементи
„BMW Individual Shadow Line“, гланц

X1 sDrive20d

          

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport
M Аеродинамичен пакет

X1 xDrive18d

         

0,00

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport

Релси за багаж на покрива „BMW Individual
High‑gloss Shadow line“, гланц

X1 sDrive18d

0,00

0,00

само с Модел M Sport

Външни елементи в сатиниран алуминий

X1 sDrive16d

0,00

3AA

само с Модел Sport Line

Без допълнително обозначение отвън

X1 xDrive25i

320

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport

Капачки на страничните огледала в черно

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

7M9

само с опция 760 + Модел M Sport

          

Пакети
Модел Advantage

7LC

2 416,67

2 900,00

          

Включва стандартното оборудване на Базов модел плюс:
Оборудване:
‑ 316 Автоматично отваряне на багажника
‑ 507 Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), задна броня (алтернативно: 508)
‑ 534 Автоматична климатична инсталация
‑ 544 Контрол на скоростта със спирачна функция (алтернативно: 5AT)
не се предлага с Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
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Пакети
Модел Sport Line

7LD

8 375,00

10 050,00

5 958,33

7 150,00

  

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

    


 

Включва оборудването на Модел Advantage плюс:
Тапицерия:
‑ KFL1 Комбинация текстилна тапицерия / Sensatec Anthracite / Grey highlight | Black –
антрацит / сив | черен (алтернативно: KFIX / PDMZ / PDOA / PDSW)
Оборудване:
‑ 255 Спортен кожен волан (алтернативно: 710)
‑ 481 Спортни предни седалки
‑ 4LU Декоративни елементи на интериора в черно „Black High‑gloss“ с отличителни
декоративни хромирани елементи „Pearl Chrome“ (алтернативно: 4F7 / 4LR / 4LS)
‑ 563 Пакет светлини
‑ 5A1 LED фарове за мъгла
‑ 5A2 LED предни светлини вкл. система за почистване на фаровете (алтернативно: 552)
Гуми / джанти:
‑ 1UT 18" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 578 (алтернативно: 1XT / 1X2 / 1X9 /
24C / 28B / 28C) за X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 sDrive16d,
X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d
‑ 1UT 18" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 578 (алтернативно: 1XT / 1X2 / 24C /
28B / 28C) за X1 xDrive25e
Екстериор:
‑ 2 предни декоративни решетки, всяка с надлъжни бъбрековидни елементи, в черен мат
отстрани, в черен гланц „Black High‑gloss“ отпред
‑ Бъбрековидни пръстени около предната декоративна решетка в гланциран хром
„Chrome High‑gloss“
‑ Декоративни елементи за предните въздушни отвори, ляв и десен, в черен гланц „Black
High‑gloss“
‑ Защита на купето, отпред в цвета на купето
‑ Решетка за предния въздушен отвор, в средата, в черен гланц „Black High‑gloss“ с
декоративни елементи в цвета на купето
‑ Лайстни в цвета на купето с покритие в черен мат
‑ Защита на основната част на купето отзад в цвета на купето с панели в черен гланц
„Black High‑gloss“
‑ Прагове за товарене от неръждаема стомана
Интериор:
‑ Декоративни лайстни на праговете отпред с вложка от алуминий и релефен надпис
„BMW“
‑ Червен / сив контрастен шев (в зависимост от тапицерията): централна конзола
‑ LED оптични нишки във вратите
Забележка: допълнителна опция 3BE „Капачки на страничните огледала в черно“
не се предлага с Модел Advantage / Модел M Sport / Модел xLine
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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

          

Пакети
Модел M Sport

7LF

7 583,33

9 100,00

10 791,67

12 950,00

8 375,00

10 050,00

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Цена
в лева
с ДДС

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция


  

    




Включва оборудването на Модел Advantage плюс:
Цветове:
‑ 300 Alpine White – бял неметалик (алтернативно: 475 / A96 / B39 / C1D / C3N)
Тапицерия:
‑ HKSW Текстилна тапицерия „Micro Hexagon“ / Sensatec Black | Black – черен | черен
(алтернативно: PDMZ / PDN4 / PDOA / PDSW) за X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i,
X1 xDrive25i, X1 sDrive16d, X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d,
X1 xDrive25d
‑ KFL1 Комбинация текстилна тапицерия / Sensatec Anthracite / Grey highlight | Black –
антрацит / сив | черен (алтернативно: PDMZ / PDN4 / PDOA / PDSW) за X1 xDrive25e
Оборудване:
‑ 2VE М Спортно управление (не за X1 xDrive25e)
‑ 3MC Релси за багаж на покрива „BMW Individual High‑gloss Shadow line“, гланц
(алтернативно: 3AT)
‑ 481 Спортни предни седалки
‑ 4WF Декоративни елементи на интериора „Aluminium Hexagon“ с отличителни
декоративни хромирани елементи „Blue matt“ (алтернативно: 4F7 / 4LR / 4LS / 4LU)
‑ 563 Пакет светлини
‑ 5A1 LED фарове за мъгла
‑ 5A2 LED предни светлини вкл. система за почистване на фаровете (алтернативно: 552)
‑ 704 М Спортно окачване (алтернативно: 223 / 225) (не за X1 xDrive25e)
‑ 710 M Кожен волан
‑ 715 M Аеродинамичен пакет
‑ 760 Външни декоративни елементи „BMW Individual Shadow Line“, гланц (алтернативно:
3L8)
‑ 775 Таван в цвят антрацит BMW Individual
Гуми / джанти:
‑ 1RZ 18" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 570 M (алтернативно: 1RS / 1RU)
за X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 sDrive16d, X1 sDrive18d,
X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d
‑ 1RZ 18" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 570 M (алтернативно: 1RS) за
X1 xDrive25e
Екстериор:
‑ Надлъжни пластини на бъбрековидната решетка с предна част в гланцирано черно
„Black High‑gloss“
‑ М Обозначение отстрани
‑ Лайстни от неръждаема стомана
Интериор:
‑ Оранжев / студен бял цвят на осветлението: пространството за краката отпред, място за
съхранение на багаж в средната конзола, джобове в предни и задни врати
‑ LED оптични нишки във вратите
‑ M Опора за крака от неръждаема стомана
‑ Декоративни лайстни на праговете с М обозначение
‑ Шев в констрастни цветове, в зависимост от тапицерията
‑ Подови стелки в антрацит, с краища в черно с M специфично обозначение
‑ Умалена топка на скоростния лост с М обозначение (само за автомобили с механична
скоростна кутия)
‑ Ключ с M обозначение
не се предлага с Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел xLine
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Пакети
Модел xLine

7LM

8 375,00

10 050,00

5 958,33

7 150,00

  

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

    


 

Включва оборудването на Модел Advantage плюс:
Тапицерия:
‑ CWG4 Комбинация текстил / кожа „Cross Track“ Granite Brown / Black | Black –
сивокафяв / черен | черен (алтернативно: PDMZ / PDOA / PDSW)
Оборудване:
‑ 255 Спортен кожен волан (алтернативно: 710)
‑ 3AT Релси за багаж на покрива „Aluminium satinated“ (алтернативно: 3AA / 3MC)
‑ 3L8 Външни елементи в сатиниран алуминий (алтернативно: 760)
‑ 4GG Декоративни елементи на интериора „Pearl dark“ с отличителни декоративни
елементи „Pearl Chrome“ (алтернативно: 4F7 / 4LR / 4LS / 4LU)
‑ 563 Пакет светлини
‑ 5A1 LED фарове за мъгла
‑ 5A2 LED предни светлини вкл. система за почистване на фаровете (алтернативно: 552)
Гуми / джанти:
‑ 1X0 18" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 579, двуцветни (алтернативно: 1UT / 1X2 /
1X9 / 1XT / 24C / 28B / 28C) за X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i,
X1 sDrive16d, X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d
‑ 1X0 18" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 579, двуцветни (алтернативно: 1UT / 1X2 /
24C / 28B / 28C) за X1 xDrive25e
Екстериор:
‑ 2 предни декоративни решетки, всяка с надлъжни бъбрековидни елементи, в черен мат
отстрани, в матов алуминий отпред
‑ Бъбрековидни пръстени около предната декоративна решетка в гланциран хром
„Chrome High‑gloss“
‑ Защита на купето, отпред в сребрист мат
‑ Декоративни елементи за предните въздушни отвори, ляв и десен, в черен мат с клипс
в сребрист мат
‑ Решетка за предния въздушен отвор, в средата, в черен мат с клипс в сребрист мат
‑ Лайстни в сребрист мат с покритие в черен мат
‑ Защита на основната част на купето отзад в сребристо черно с панели в сребрист мат
‑ Прагове за товарене от неръждаема стомана
Интериор:
‑ Декоративни лайстни на праговете отпред с вложка от алуминий и релефен надпис
„BMW“
‑ Сребрист / сив / кафяв контрастен шев (в зависимост от тапицерията): централна
конзола
‑ LED оптични нишки във вратите
не се предлага с Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел M Sport
Пакет Business Class

ZBC

2 485,83

          

2 983,00

          

Оборудване:
‑ 322 Система за комфортен достъп
‑ 459 Електрическо регулиране на седалката, с памет
‑ 488 Лумбална опора на предните седалки
‑ 494 Отопление на предните седалки
само с Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел xLine / Модел M Sport
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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

  

    

Пакети
Пакет First Class Upgrade

ZFC

в комбинация с опция ZPI

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

3 949,17

4 739,00

          

1 945,00

2 334,00

          

Оборудване:
‑ 3AG Камера за обратно виждане
‑ 430 Пакет огледала
‑ 431 Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против
заслепяване
‑ 508 Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), предна и задна броня
‑ 5DP Асистент за паркиране
‑ 676 HiFi озвучителна система (алтернативно: 674)
‑ 6UN Навигационна система (алтернативно: 6UP)
само с опция 313 + ZBC

Пакет ConnectedDrive Plus

          

ZD7

5 011,67

6 014,00

          

в комбинация с опция ZFC

3 227,50

3 873,00

          

в комбинация с опция ZPI

1 082,50

1 299,00

          

Оборудване:
‑ 302 Алармена система
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service
‑ 6NW Телефония с безжично зареждане
‑ 6UP Навигационна система Plus
‑ 610 BMW Head‑Up дисплей
само с Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел xLine / Модел M Sport
Пакет Innovation

ZPI

  

    

5 653,33

6 784,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine /
Модел M Sport

5 533,33

6 640,00

          

в комбинация с опция ZPP

5 432,50

6 519,00

          

Оборудване:
‑ 255 Спортен кожен волан (алтернативно: 710)
‑ 302 Алармена система
‑ 431 Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против
заслепяване (алтернативно: 430)
‑ 5AS Асистент за шофиране (алтернативно: 5AT)
‑ 6UP Навигационна система Plus
‑ 610 BMW Head‑Up дисплей
само с Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел xLine / Модел M Sport
Пакет Advanced Parking

в комбинация с опция ZFC

ZPP

  

    

1 503,33

1 804,00

          

0,00

0,00

          

Оборудване:
‑ 3AG Камера за обратно виждане
‑ 430 Пакет огледала
‑ 431 Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против
заслепяване
‑ 508 Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), предна и задна броня
‑ 5DP Асистент за паркиране
само с опция 313
само с опция 313 + (Модел Advantage / Модел Sport Line / Модел xLine / Модел M Sport)
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Гуми и джанти
19" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke
816 M, двуцветни

1RS

1 449,17

1 739,00

само с Модел M Sport

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

          
          

19" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke
816 M, двуцветни, с гуми с висока
производителност

1RU

3 049,17

3 659,00

18" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke
570 M

1RZ

0,00

0,00

18" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 578 1UT

1 954,17

2 345,00

          

само с Модел M Sport

         

         

само с Модел M Sport

в комбинация с Модел xLine / Модел Sport Line

          
          

18" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 579,
двуцветни

0,00

0,00

          

1X0

0,00

0,00

          

19" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 580,
двуцветни

1X2

2 796,67

3 356,00

          

19" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 580,
двуцветни, с гуми с висока производителност

1 280,00

1 536,00

          

1X9

4 396,67

5 276,00

         

19" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 511, с
гуми с висока производителност

2 880,83

3 457,00

         

1XT

4 396,67

5 276,00

         

2 880,83

3 457,00

         

23E

690,83

829,00

17" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 564 24C

0,00

0,00



690,83

829,00

          

само с Модел xLine

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine
17" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 560

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine
в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

0,00

0,00
3 356,00

          

1 280,00

1 536,00

          

1 954,17

2 345,00

          

0,00

0,00

          

0,00

0,00

          

0,00

          

28B

18" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 566

28C

Секретни болтове

2PA
2VC

0,00

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine
Комплект за ремонт на гуми

не се предлага с опция 300 (Резервна гума)
Резервна гума

         

          

300

252,50

само с опция 5DD

 Стандартно оборудване

          

2 796,67

19" Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 511

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

14 |

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

303,00

         
         

 Допълнително оборудване

Тапицерия
Комбинация текстил / кожа „Cross Track“

CW

0,00

0,00

само с Модел xLine

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

          
          

CWG4 ‑ Granite Brown / Black | Black – сивокафяв / черен | черен
Текстилна тапицерия „Grid“

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

EG

          

0,00

0,00

          

не се предлага с опция 481 / Модел Sport Line

          

EGAT ‑ Anthracite | Black – антрацит | черен

          

Текстилна тапицерия „Race“

ER

0,00

0,00

          

само с опция 481

          

ERL1 ‑ Anthracite / Grey highlight | Black – антрацит / сив | черен

          

само с опция 481

          

не се предлага с Модел M Sport / Модел xLine

          

Текстилна тапицерия „Micro Hexagon“ /
Sensatec

HK

0,00

0,00

само с Модел M Sport

         

HKSW ‑ Black | Black – черен | черен
Тапицерия „Sensatec“

         

KC

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

674,17

809,00

          

0,00

0,00

          

KCCX ‑ Oyster | Black – бежов | черен

          

KCSW ‑ Black | Black – черен | черен

          

в комбинация с Модел M Sport
Комбинация текстилна тапицерия / Sensatec

         

168,33

202,00

0,00

0,00

KF

KFIX ‑ Anthracite / Orange | Black – антрацит /
оранжев | черен


         
          

0,00

0,00

само с Модел Sport Line

          
          

KFL1 ‑ Anthracite / Grey highlight | Black – антрацит /
сив | черен

505,00

606,00

          

в комбинация с Модел Sport Line

0,00

0,00

          

в комбинация с Модел M Sport

0,00

0,00

само с опция 481

Кожен салон „Dakota“


          

LC

2 864,17

3 437,00

          

само с опция 255 / 710

          

LCSW ‑ Black | Black – черен | черен

          

не се предлага с Модел xLine / Модел Sport Line
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Тапицерия
Кожен салон „Dakota“ с перфорация

PD

2 864,17

3 437,00

само с опция 255 / 710

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

          
          

PDMZ ‑ Mocca | Black / Mocca – кафяв / черен | кафяв

          

в комбинация с Модел xLine

1 853,33

2 224,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport

2 358,33

2 830,00

          

само с Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
PDN4 ‑ Black / Blue highlight | Black – черен / син |
черен

          

2 358,33

2 830,00

само с Модел M Sport

          
          

PDOA ‑ Oyster / Grey highlight | Black – бежов / сив | черен

          

в комбинация с Модел xLine

1 853,33

2 224,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport

2 358,33

2 830,00

          

само с Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine

          

PDSW ‑ Black | Black – черен | черен

          

в комбинация с Модел xLine

1 853,33

2 224,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport

2 358,33

2 830,00

          

само с Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine

          

Интериор
Вътрешни декоративни елементи от дъб „Oak 4F7
grain“, матови, с отличителни декоративни
елементи „Pearl Chrome“

758,33

910,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

505,00

606,00

          

в комбинация с Модел M Sport

252,50

303,00

          

4FS

0,00

0,00

          

Декоративни елементи на интериора „Pearl
dark“ с отличителни декоративни елементи
„Pearl Chrome“

4GG

0,00

0,00

          

M специфични предпазни колани

4GQ

505,00

606,00

само с Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
Декоративни елементи на интериора в тъмен
мат „Oxide Silver“ с отличителни декоративни
елементи в черен гланц „Black High‑gloss“

          

само с Модел xLine

          

само с Модел M Sport

Вътрешни декоративни елементи „Fineline
Stream“ с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“
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758,33

910,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine

505,00

606,00

          

в комбинация с Модел M Sport

252,50

303,00

          

 Стандартно оборудване

4LR

 Допълнително оборудване

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

4LS

505,00

606,00

          

252,50

303,00

          

0,00

0,00

          

252,50

303,00

          

0,00

0,00

          

0,00

0,00

          

420,83

505,00

          

0,00

0,00

          

842,50

1 011,00

         

252,50

303,00

         

0,00

0,00

         

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine
в комбинация с Модел M Sport

Декоративни елементи на интериора в черно 4LU
„Black High‑gloss“ с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“
в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport /
Модел xLine

Декоративни елементи на интериора от
4WF
алуминий „Aluminium Hexagon“, с отличителни
декоративни елементи „Blue matt“
само с Модел M Sport

Таван в цвят антрацит BMW Individual

X1 sDrive20i

Код

Интериор
Декоративни елементи на интериора
от алуминий „Aluminium, finely brushed
lengthwise“, с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“

X1 sDrive18i

Опция

          

775

в комбинация с Модел M Sport

Окачване и задвижване
Адаптивно окачване

223

в комбинация с Модел M Sport
Стандартно окачване

225

само с Модел M Sport

M Спортни спирачки

         

2NH

1 095,00

1 314,00

        

само с Модел M Sport

        

само с опция 1RS / 1RU

        

не се предлага с опция 1RZ / 300 (Резервна гума)

        

Performance Control

М Спортно управление

2VG

0,00

0,00

2VE

420,83

505,00

         

0,00

0,00

         

в комбинация с Модел M Sport

          

M Спортното управление със Servotronic предоставя директни и пъргави реакции,
като гарантира, че въртенето на волана се осъществява с по‑малко физическо усилие.
Автомобилът може да бъде насочван по‑прецизно, предлагайки отлични характеристики
на атлетично поведение, особено по пътища с повече завои. Системата също така намаля
усилието, необходимо за маневриране при паркиране и завиване.
М Спортни спирачки, червен гланц

3M2

1 095,00

1 314,00

        

само с Модел M Sport

        

само с опция 1RS / 1RU

        

не се предлага с опция 1RZ / 300 (Резервна гума)

        

М Спортно окачване

в комбинация с Модел M Sport

704

590,00

708,00

         

0,00

0,00
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Трансмисия
По‑голям резервоар за гориво

Автоматична скоростна кутия Steptronic
Спортна автоматична скоростна кутия
Steptronic

1AG

84,17

101,00

205

3 537,50

4 245,00

2TB

3 790,83

4 549,00

252,50

303,00

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

X1 sDrive16d

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

         
 

     
 

само с опция 255 / 710

 

  

 

    

Спортна автоматична скоростна кутия
Steptronic с двоен съединител

2TC

252,50

303,00



Автоматична скоростна кутия Steptronic с
двоен съединител

2TF

3 369,17

4 043,00

 

3AG

674,17

809,00

          

0,00

0,00

          

само с опция 255 / 710




Помощни системи*
Камера за обратно виждане

в комбинация с опция ZFC / ZPP
само с опция 507 / 508

Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), 507
задна броня
в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine

  

758,33

910,00

0,00

0,00

не се предлага с опция 508

Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), 508
предна и задна броня
в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
в комбинация с опция ZFC / ZPP

    

          
  

    

          

1 347,50

1 617,00

590,00

708,00

590,00

708,00

0,00

0,00

  

    


  

 
    

          

само с опция 5DP

          

не се предлага с опция 507

          

Контрол на скоростта със спирачна функция

544

в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
Асистент за задръстване

5AR

505,00

606,00

0,00

0,00

  

0,00

0,00

          

само с опция 5AT + (6UN / 6UP)

          
    

          

*	Забележка: Обхватът на системата, с която работи съответната опция, осигурява само помощ при шофиране в определени
от системата граници. Отговорността да реагира на реалната пътна ситуация остава върху съответния водач.
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 Допълнително оборудване

Помощни системи*
Асистент за шофиране

5AS

в комбинация с опция ZPI

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

1 431,67

1 718,00

          

0,00

0,00

          

Пакетът за безопасност „Асистент за шофиране“ включва помощни системи, базирани
на камери, като например Предупреждение за напускане на лентата, Предупреждение за
сблъсък, Асистент за дългите светлини и Информация за ограничението на скоростта.
Предупреждението за сблъсък със спирачна функция в градски условия известява за
предстоящи сблъсъци при скорости между 3 и 65 км/ч, докато Предупреждението за
напускане на лентата кара воланът да вибрира с цел предупреждение при неумишлена
смяна на лентата при скорост от над 70 км/ч.
само с опция 255 / 710

          

не се предлага с опция 5AT

Асистент за шофиране Plus

   

5AT

в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
в комбинация с опция ZPI

     

2 526,67

3 032,00

2 055,00

2 466,00

2 055,00

2 466,00

  

995,83

1 195,00

          

  

    


 
    

Опцията Асистент за шофиране Plus включва не само системите от оборудването
„Асистент за шофиране“, но също така добавя контрол на скоростта с камера и функция
Stop&Go и асистент за задръстване. Контролът на скоростта с камера и функция Stop&Go
поддържа желаната скорост в диапазон от 0 до 140 км/ч, както и разстоянието до
автомобила пред вас. Функцията Stop&Go дори контролира скоростта до пълно спиране
на автомобила и автоматично го стартира отново след интервал до три секунди. При
корости до 60 км/ч и натоварена пътна обстановка асистентът за задръствания позволява
на автомобила просто да се „носи“ с другите втомобили. Той автоматично поддържа
желаното разстояние до автомобила отпред и регулира скоростта на автомобила до
пълно спиране, като същевременно помага и при завиване – стига водачът да държи
едната си ръка на волана.
само с опция (255 / 710) + 5DF

          

само с опция 205 / 2TB

 

само с опция 2TF



не се предлага с опция 544

          

Активен контрол на скоростта с функция
Stop&Go

5DF

0,00

0,00

Асистент за паркиране

5DP

0,00

0,00

само с опция 5AT
само с опция 508
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1 011,00

          

0,00

0,00

          

630,00

756,00

          
          

431

344,00

          

0,00

0,00

          

0,00

0,00

          

563

674,17

809,00

          

0,00

0,00

          

252,50

303,00

          

0,00

0,00

          

1 970,83

2 365,00

          

0,00

0,00

          

2 813,33

3 376,00

          

842,50

1 011,00

          

5A2

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport /
Модел Sport Line

 Стандартно оборудване

286,67

521

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport /
Модел Sport Line

20 |

X1 xDrive25e

842,50

5A1

в комбинация с Модел xLine / Модел M Sport /
Модел Sport Line

X1 xDrive25d

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport /
Модел xLine

Адаптивни LED предни светлини вкл. система
за почистване на фаровете

X1 xDrive20d

          

0,00

в комбинация с опция 430 / ZFC / ZPI / ZPP

LED предни светлини вкл. система за
почистване на фаровете

X1 sDrive20d

505,00

0,00

само с опция 313 + 431

LED фарове за мъгла

X1 xDrive18d

420,83

в комбинация с опция ZPI

Пакет светлини

X1 sDrive18d

313
430

Сензор за дъжд

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

в комбинация с опция ZFC / ZPP

Вътрешно огледало за обратно виждане с
автоматична функция против заслепяване

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

в комбинация с опция 430
Пакет огледала

X1 xDrive20i

Код

Видимост и светлини
Пакет външни огледала

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

552

 Допълнително оборудване

Седалки
Регулиране на седалката до водача по
височина

Електрическо регулиране на седалките, с
памет

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Цена
в лева
с ДДС

450

0,00

0,00

          

459

1 600,00

1 920,00

          

0,00

0,00

          

842,50

1 011,00

          

0,00

0,00

          

505,00

          

в комбинация с опция ZBC

Спортни предни седалки

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

481

в комбинация с Модел Sport Line / Модел M Sport
Лумбална опора на предните седалки

488

420,83

Отопление на предните седалки

0,00

0,00

          

494

674,17

809,00

          

Регулиране на задните седалки

0,00

0,00

          

4FD

590,00

708,00

в комбинация с опция ZBC
в комбинация с опция ZBC

         

Регулируемата задна седалка позволява дори още по‑гъвкаво използване на багажното
отделение. Седалките могат да бъдат регулирани или да увеличат мястото за краката
на пътниците отзад, или да разширят пространството за товарене в багажника.
Преместването напред/назад може да бъде механично регулирано до 130 мм чрез
ръкохватка под седалката. Седалката може да се разделя в съотношение 60:40.
Регулируемите облегалки правят возенето на задната седалка по‑удобно или предлагат
възможност за увеличаване на багажното пространство. Когато разделящата се в
съотношение 40:20:40 задна облегалка е напълно спусната, подът на багажника е почти
плосък.
Моля, обърнете внимание:
Премахване на предните отделения за съхранение под седалката на водача и седалката
на предния пътник в комбинация с опция 481 „Спортни предни седалки“.

Волани
Отопление на волана

248

336,67

404,00

само с опция (544 / 5DF / 5AT) + (255 / 710)
Мултифункционален волан
Спортен кожен волан

          

249

0,00

0,00

          

255

168,33

202,00

          

0,00

0,00

          

420,83

505,00

          

235,83

283,00

          

0,00

0,00

          

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine / ZPI
М Кожен волан

в комбинация с Модел Sport Line / Модел xLine / ZPI
в комбинация с Модел M Sport
не се предлага с опция 255

          

710
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Слънцезащитни стъкла

Климатична инсталация

Автоматична климатична инсталация

1 213,00

0,00

0,00

X1 xDrive25e

1 010,83

X1 xDrive25d

534

в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine

X1 xDrive20d

0,00

X1 sDrive20d

910,00

0,00

X1 xDrive18d

758,33

530

X1 sDrive18d

420

Комфорт

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

          
  

    

          
  

    

Функционално оборудване
Теглич с демонтируема глава

235

1 347,50

1 617,00

Алармена система

302

842,50

1 011,00

          

336,67

404,00

          

0,00

0,00

          

842,50

1 011,00

          

0,00

0,00

674,17

809,00

          

0,00

0,00

          

420,83

505,00

          

не се предлага с опция 3AR

          
          

в комбинация с опция 6UP
в комбинация с опция ZD7 / ZPI

Автоматично отваряне на багажника

316

в комбинация с Модел Advantage /
Модел Sport Line / Модел M Sport / Модел xLine
Система за комфортен достъп

322

в комбинация с опция ZBC

Подготовка за монтаж на багажник

3AR

не се предлага с опция 235

  

    

          

Панорамен люк

Разделителна мрежа в багажника
Велурени стелки
Пакет за пушачи

Подлакътник за предните места
Пакет за съхранение

402

2 105,83

2 527,00

          

413

336,67

404,00

          

423

0,00

0,00

          

441

84,17

101,00

          

473

0,00

0,00

          

493

0,00

0,00

          

Пакетът за съхранение предлага допълнителни възможности за съхранение в интериора
и багажното отделение. Той включва отделения за съхранение под седалката на шофьора
и централен подлакътник за задната седалка с две поставки за чаши, както и мрежи в
облегалките на предните седалки. В багажното отделение, пакетът също така включва
регулируема по височина товарна мрежа и две точки за закрепване за безопасно
транспортиране на предмети. Двоен USB вход в задната централна конзола и 12 V извод
за захранване в багажника предоставят повече възможности за свързване на различни
електронни устройства.
Облегалка за пътника отпред, сгъваема

4FK

336,67

404,00

не се предлага с опция 459 / 481

Табли за съхранение за задните места
Сак за ски и сноуборд

Допълнителен 12 V извод
Крик и ключ

          

4UV

420,83

505,00

          

4UY

252,50

303,00

          

575

84,17

101,00

          

5DD

0,00

0,00

само с опция 300 (Резервна гума)
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 Допълнително оборудване

DAB tuner
Медия

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

650

168,33

202,00

          

654

0,00

0,00

          

6FW

0,00

0,00

          

не се предлага с опция 6UN / 6UP
Навигационна система

X1 sDrive20i

Код

Радио и навигация
CD плейър

X1 sDrive18i

Опция

          

6UN

в комбинация с опция ZFC

2 442,50

2 931,00

          

0,00

0,00

          

Навигационната система представлява комбинация от полезни функции: навигационна
система с вграден 6,5‑инчов LCD цветен дисплей, радио, MP3 плейър и RDS двоен
тунер. Водене по маршрут се предоставя чрез стрелка или показване на картата.
Навигационната система се управлява интуитивно чрез iDrive контролера с меню
за директно избиране, чрез тъч скрийна или през осем функционални отметки.
В зависимост от оборудването на автомобила е възможно и гласово управление.
Обновяването на картите е възможно до 3 години без лицензионни такси.
Навигационна система Plus

6UP

в комбинация с опция ZD7 / ZPI
в комбинация с опция ZFC

5 054,17

6 065,00

          

0,00

0,00

          

3 270,83

3 925,00

          

Навигационна система Plus с BMW Head‑Up дисплей комбинира няколко полезни
компонента: навигационна система с вграден 10,25‑инчов LCD цветен дисплей,
MP3 плейър, RDS двоен тунер и арматурно табло с 5,7‑инчов TFT дисплей с висока
резолюция. Пълноцветният BMW Head‑Up дисплей проектира важна информация
за шофирането директно в полезрението на водача, така че той или тя да може да
се фокусира върху шофирането. Воденето по маршрут се предоставя чрез стрелка и
показване на картата, наред с гласови инструкции. Навигационната система се управлява
интуитивно чрез iDrive контролера, Touch екран или чрез директни бутони за управление
на менюто и функционални отметки, както и чрез гласово управление. Системата
също така е оборудвана с USB и Bluetooth свързаност, както и функцията „Hands‑free“.
Обновяването на картите е възможно до 3 години без лицензионни такси.
само с опция 302 + 610

Широкоекранен централен дисплей
не се предлага с опция 6UN / 6UP

          

6WC

674,17

809,00
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Комуникация и информация
BMW Head‑Up дисплей

610

0,00

0,00

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive25i

Цена
в лева
без ДДС

X1 xDrive20i

Код

X1 sDrive20i

Опция

X1 sDrive18i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

          

Пълноцветният BMW Head‑Up дисплей проектира цялата важна информация за
пътуването директно в полезрението на водача, което му позволява да се концентрира
напълно върху шофирането. Дисплеят изобразява данни като актуалната скорост и – в
зависимост от оборудването – указанията на навигационната система, информация
за ограничението на скоростта вкл. забраните за изпреварване, имена на песните и
телефонния указател, както и предупрежденията на асистиращите системи. Освен това
шофьорът може да избере коя информация да се показва в допълнение към актуалната
скорост и предупрежденията от помощните системи.
само с опция 6UP

          

Телеуслуги

6AE

0,00

0,00

ConnectedDrive Услуги

6AG

0,00

0,00



6AK

0,00

0,00

          

eDrive Услуги

          

Опцията ConnectedDrive Услуги формира основата за функциите ConnectedDrive, които
предоставят на водача голямо разнообразие от информация, развлечения и услуги
по време на пътуване. Това включва достъп до информации свързани с текущата
локация, като времето и новини, както и онлайн търсене чрез Google™ и практични офис
функции. Услуги и допълнителни информации като възможности за паркиране, както и
препоръки за настаняване и хотел, могат да бъдат избирани директно през автомобила
без да е необходим смартфон чрез менюто Connected Drive. Освен това могат да бъдат
използвани избрани приложения за смартфон.
Моля, обърнете внимание:
Включва безплатно ползване на BMW Online за първите 3 години. След изтичане на
срока на валидност тази услуга може да бъде активирана наново.
Real Time Traffic Information*

6AM

в комбинация с опция ZD7

269,17

323,00

          

0,00

0,00

          

168,33

202,00

          

само с опция 6UN / 6UP

          

Concierge Service*

6AN

Remote Services*

0,00

0,00

          

6AP

0,00

0,00

         

6CP

505,00

606,00

в комбинация с опция ZD7
Интеграция на смартфон*
само с опция 6UN / 6UP

          
          

Разширена телефония с допълнителни
възможности за свързване на смартфон

6NS

Телефония с безжично зареждане

6NW

590,00

708,00

          

Разширената телефония с допълнителни възможности за свързване на смартфон
улеснява безжичното свързване на два съвместими мобилни телефона и отделен
аудио плейър едновременно към автомобила, като се използва Bluetooth интерфейс
и функцията „Hands‑free“. Свързаните устройства се управляват чрез бутоните за
управление на автомобила. Мрежовата връзка може да бъде подобрена чрез свързване
към външната антена. За тази цел е предоставен Snap‑in адаптер с функция за
зареждане съвместим с редица мобилни телефони), който позволява и удобно ползване с
една ръка.
в комбинация с опция ZD7
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 Стандартно оборудване

674,17

809,00

          

0,00

0,00

          

 Допълнително оборудване

Аудиосистеми и развлечение
HiFi озвучителна система Harman Kardon

674

в комбинация с опция ZFC

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

1 347,50

1 617,00

          

979,17

1 175,00

          

505,00

606,00

          

0,00

0,00

          

не се предлага с опция 676

HiFi озвучителна система

X1 xDrive25i

Цена
в лева
с ДДС

X1 xDrive20i

Цена
в лева
без ДДС

X1 sDrive20i

Код

X1 sDrive18i

Опция

          

676

в комбинация с опция ZFC

не се предлага с опция 674

          

Сервиз**
Service Inclusive – 5 години / 100 000 км

7NH

1 587,50

1 905,00

1 972,50

2 367,00

5 011,67

6 014,00

5 372,50

6 447,00

   


     

включва периодичните обслужвания на автомобила
Service Inclusive Plus – 5 години / 100 000 км

7NA

   


     

включва периодичните обслужвания и подмяна на нормално износващи се части

Удължена гаранция**
Repair Inclusive – 4 години / 200 000 км

7CH

Repair Inclusive – 5 години / 200 000 км

7CK

1 022,50

1 227,00

          

удължава гаранцията на автомобила до 4 години или 200 000 километра, което настъпи
първо
1 985,00

2 382,00

          

удължава гаранцията на автомобила до 5 години или 200 000 километра, което настъпи
първо

Други
Експлоатационна и сервизна книжка на
автомобила на немски език
Експлоатационна и сервизна книжка на
автомобила на английски език
Премахване на кабел за зареждане

879

0,00

0,00

          

880

0,00

0,00

          

8BL

‑354,17

‑425,00



*	Включва ползване на услугите за първите 3 години. Услугата Интеграция на смартфон включва ползване на услугата за първата
1 година. След изтичане на срока на валидност тези услуги могат да бъдат активирани наново срещу заплащане.
**	Моля, свържете се с Вашия оторизиран дилър на BMW за допълнителна информация относно Service Inclusive, допълнителни
пакети и Удължена гаранция.
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СТРУВА СИ ДА СИ ГЪВКАВ. BMW FINANCIAL SERVICES.

Вие знаете точно какво искате, а ние можем да ви
помогнем да го постигнете. С гъвкавите лизингови
предложения на BMW Financial Services.
Изборът на нов автомобил е един изцяло индивидуален
процес – тогава защо при финансирането му нещата да стоят
по друг начин? Да станеш собственик на ново BMW е много
повече от обикновена финансова сделка. Това е началото на
едно силно и дълготрайно партньорство.
Ето защо BMW Financial Services създаде гама от лизингови
продукти толкова индивидуални, колкото сте и вие самите.
BMW Financial Services разработва лизингови продукти, които
ви осигуряват по-ниска цена за придобиване и изключителна
гъвкавост: вие избирате размера на месечните вноски,
лизинговия период и размера на първоначалната вноска –
за да създадете схема, която най-добре отговаря на вашия
бюджет.
Нашите финансови специалисти ще ви предложат
най‑подходящото лизингово решение, което отговаря
на вашите нужди, оставяйки радостта да шофирате
вашето ново BMW.

BMW Financial Services ви предлага:
1. Атрактивни условия
Като доставчик на финансови решения, специално разработени за нашите продукти, ние можем да ви предложим
изключително атрактивни условия.
2. Индивидуални и гъвкави решения за финансиране
Изберете финансиране, което най-добре отговаря на вашия
бюджет: продължителност, първоначална вноска и следователно най-подходящата за вас лизингова вноска.
3. Бърз и удобен процес на кандидатстване
Вие се радвате на минимален брой изисквания и кратко
време за одобрение на вашето искане за лизинг.
4. Гъвкави финансови продукти
Вие можете да изберете финансов продукт, който най-добре
отговаря на вашите нужди: Финансов лизинг (с или без
остатъчна стойност) или Оперативен лизинг.
5. Лесно, бързо, на едно място
След като изберете автомобил, ние ще ви помогнем да
спестите време и усилия. Докато сте при дилъра на BMW,
ние ще се погрижим за всички финансови въпроси – без
да е необходимо да ходите никъде другаде.
6. Финансовият партньор на ваша страна
Нашата цел не е да ви предложим обикновени финансови
услуги, а да ви предоставим най-доброто индивидуално
финансово решение за вас и вашето BMW.
BMW Financial Services е създаден да покрие очак‑
ванията на водачите на BMW и да отговори на харак‑
теристиките на автомобила, който финансираме.

За допълнителна информация относно BMW Financial Services, моля свържете се с вашия BMW дилър и поискайте
индивидуална оферта.
Посетете ни в Интернет на адрес www.bmw.bg и научете повече за лизинговите условия, предлагани от BMW Financial
Services.

BMW Financial Services в България се предлага от УниКредит Лизинг ЕАД.
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За повече информация, моля обърнете се към най-близкия BMW дилър:

Всички посочени цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото да коригира цени, технически данни, както и опции без допълнително предупреждение. Допълнителна информация за опции и срокове за
доставка можете да получите от Вашия оторизиран BMW дилър.
© 2020 BMW Group – „БМВ България“ ЕООД: България, София 1407, ЕКСПО 2000, бул. „Никола Вапцаров“ № 55

2011-F48-BG

