Radość z jazdy

NOWE BMW X3.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY CHCĄ
WSZYSTKIEGO.

W DROGĘ I JAZDA.
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Wstępne wartości.
Przewidywana dostępność od 12/2017.

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zostały ustalone zgodnie z przepisową procedurą pomiarową VO (UE) 2007/715 w wersji
obowiązującej w chwili uzyskania homologacji przez pojazd. Wartości dla pojazdów oznaczonych (2) zostały już ustalone zgodnie
z nowymi przepisami WLTC i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich porównanie. W pojazdach oznaczonych (2) podatki i inne opłaty
samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane na podstawie innych wartości niż podane. Podane wartości
dotyczą pojazdów z wyposażeniem podstawowym oferowanym w Niemczech, a podane zakresy uwzględniają różnice wynikające
z wybranego rozmiaru kół i opon.
Brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.

BMW X3 M40i.
6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy BMW M Performance TwinPower Turbo, moc 265 kW (360 KM), 21-calowe obręcze kół M ze
stopów lekkich Double Spoke 718 M z ogumieniem mieszanym, lakier metalizowany w kolorze niebieskim Phytonic, sportowe fotele
przednie w skórze Vernasca w kolorze koniaku z dekoracyjnym stebnowaniem w kolorze czarnym, listwy ozdobne z aluminium Rhombicle
z listwą akcentową w perłowym chromie, deska rozdzielcza w czarnym Sensatecu.

W katalogu podane są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów
dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki. Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie po terminie oddania tego katalogu do druku 17.05.2017 r. oraz w innych
akrajach Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzielają salony sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
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