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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

BMW X1 ÁRLISTA.

Érvényes: 2020. novemberi gyártástól.
Modell

EUROTAX
kód

Hengerűrtartalom/
Hengerek
száma

Teljesít
mény

cm3

kW (LE)

Nettó ár
regisztrációs
adó nélkül

Regisztrációs
adó

Bruttó ár

Fogyasztás1
kézi / aut
seb váltóval

CO2-1
kibocsátás

Ft

Ft

Ft

7 379 528

85 000

9 457 000

6,2-6,9 /
6,4-7,1

141-158 /
145-162

8 714 961

185 000

11 253 000

- / 6,5-7,3

- / 149-166

X1 sDrive18i

1001F030

1 499 / 3

100 (136)

X1 sDrive20i (AT)

1001F031

1 998 / 4

131 (178)2

X1 xDrive20i (AT)

1001F032

1 998 / 4

131 (178)

9 238 583

185 000

11 918 000

- / 7,0-7,7

- / 159-175

X1 xDrive25i (AT)

1001F004

1 998 / 4

170 (231)

10 521 260

185 000

13 547 000

- / 7,3-8,0

- / 166-182

X1 sDrive16d

1001H001

1 496 / 3

85 (116)

7 778 740

65 000

9 944 000

4,9-5,6 /
5,1-5,7

129-146 /
133-149

X1 sDrive18d

1001H002

1 995 / 4

110 (150)

8 075 591

135 000

10 391 000

5,1-5,6 /
5,3-5,9

133-148 /
139-155

X1 xDrive18d

1001H003

1 995 / 4

110 (150)

8 726 772

135 000

11 218 000

5,6-6,1 /
5,6-6,2

145-160 /
146-163

2

X1 sDrive20d (AT) 1001H004

1 995 / 4

140 (190)

9 358 268

135 000

12 020 000

- / 5,4-6,0

- / 141-156

X1 xDrive20d (AT) 1001H005

1 995 / 4

140 (190)

9 870 079

135 000

12 670 000

- / 5,7-6,2

- / 149-163

X1 xDrive25d (AT) 1001H006

1 995 / 4

170 (231)

10 517 323

135 000

13 492 000

- / 5,8-6,4

- / 151-166

X1 xDrive25e (AT) 1001F026

1 499 / 3

162 (220)2

10 989 764

0

13 957 000

- / 1,7-1,9

- / 40-44

A 20 000 000 Ft – extrával növelt – érték feletti gépkocsik esetében egyes biztosítótársaságok megkövetelhetik a riasztó és GPS alapú követőrendszerek
beépítését Annak érdekében, hogy egy ilyen rendszer kedvezőtlen esetben ne befolyásolja hátrányosan a jármű működését, kérjen tájékoztatást márka
kereskedőjétől! A feltüntetett Eurotax-kódok az alapkivitelhez járó váltóművel rendelkező típusra érvényesek!
Forintos vásárlás esetén áraink tartalmazzák az ingyenes országúti segélyszolgálatot az első forgalomba helyezéstől számított 5 éven keresztül, a regisztrációs
adót, áfát, környezetvédelmi termékdíjat és a gyártás helyétől függően az EU szabadforgalomba helyezés költségét, valamint a megfelelőségi nyilatkozat
alapján készített műszaki vizsga díját
Az ár és alapfelszereltség változtatásának jogát fenntartjuk Áraink a következő árlista kiadásáig érvényesek!
	Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és áramfogyasztási adatok a Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapultak és
a hatályban lévő 715/2007/EK Rendeletben előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra Az adatok egy magyarországi alapfelszereltséggel
rendelkező gépjárműre vonatkoznak és az értékhatárok figyelembe veszik a választható kerék- és abroncs méretében tapasztalható különbségeket,
valamint a választható extra-felszereltségeket, és a konfiguráció során változhatnak Ezeknél a gépjárműveknél az olyan gépjárművet terhelő adók
vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid adatok eltérhetnek az itt megadott
értékektől
2
	A környezeti feltételektől függően a belső égésű motorban adott egy átmeneti csúcsteljesítmény, amely körülbelül 10 %-kal lehet nagyobb a névleges
teljesítménynél. A csúcsteljesítmény időtartama a csökkenő környezeti hőmérséklet hatására nő (+25 ˚C foknál kb. 5s, -20 ˚C foknál kb. 40s).
1
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

X1 xDrive20i

ALAPFELSZERELTSÉG.

Szervizszolgáltatások
Akkumulátor tanúsítvány



Technológia – Motor, meghajtás, sebességváltó
Automatikus Start / Stop funkció

          

Benzinnel történő tankolását megakadályozó rendszer
Benzin részecskeszűrő

     
   

Dízel részecskeszűrő
Driving Experience kapcsoló ECO PRO üzemmóddal

          

Kipufogóvégződések a jobb és bal oldalon magasfényű króm kivitelben
Kipufogóvégződés magasfényű króm kivitelben

  


    


Lejtmenet vezérlés (Hill Descent Control)

 

Olajszint‑ és minőség‑érzékelő

   

Olajszerviz‑intervallum ‑ 24 hónap/30,000 km

   

Olajszerviz‑intervallum ‑ 24 hónap/25,000 km
BMW TwinPower Turbo benzinmotor


     




  



     
   

BMW TwinPower Turbo dízelmotor


     

SCR technológia

     

Nagyobb kapacitású üzemanyagtartály

 

eDrive gomb



Elektromotor



Nagyfeszültségű akkumulátor



Töltőkábel (mód 2)



Töltőkábel (mód 3; 1 fázisú)



6 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó



  

Steptronic sebességváltó
Steptronic sebességváltó duplakuplunggal, 7 fokozatú
EU6 kipufogógáz előírás
xDrive összkerékmeghajtás

 

   


          
 

xDrive, elektromos összkerékmeghajtás



 


Technológia – Futómű
Elektronikus szervokormány

          

Első féktárcsák belső hűtéssel

          

Hátsó féktárcsák belső hűtéssel
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Fékbetét kopáskijelző

          

Performance Control

          

Servotronic

          

Standard felfüggesztés

          

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

Technológia – Vezetést támogató rendszerek
Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul



 

Sebességtartó automatika fékező funkcióval



 

Fáradtságérzékelő asszisztens (Active Guard)

          

Ütközésveszélyre figyelmeztető jelzés fékező funkcióval

          

Sebességhatár‑kijelzés

          

Kárpitozás
"Grid" szövetkárpit

          

Külső felszereltség – Kerekek
17" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 560
17" Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 564

         


Kerékőr‑csavarok

          

Gumijavító készlet

          

Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

          

Gumiabroncs‑biztosítás

          

Külső felszereltség – Külső felszereltség
Ajtókilincs fogantyúk a gépkocsi színére fényezve

          

Első vese alakú díszrács, függőleges fekete színű lamellákkal

          

Fehér irányjelzők

          

Fekete ablakkeretek

          

Külső visszapillantó tükör a gépkocsi színében, integrált LED‑es irányjelzővel, elektromos
állítással

          

Tetősín, fekete

          

Belső felszereltség – Design belső tér
Ajtóküszöbök BMW felirattal

          

Oxid Ezüst sötét belső díszítőelemek magasfényű fekete kiemeléssel

          

Sebességváltó‑gomb bőr kivitelben
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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

ALAPFELSZERELTSÉG.

Belső felszereltség – Ülések
5 üléshely

          

Első ülések bázis kivitelben

          

Első utasülés magasságállítási funkcióval

          

Hátsó fejtámlák magasságállítási funkcióval

          

Kartámasz elöl

          

Lehajtható és 40:20:40 arányban osztott hátsó ülés

          

Belső felszereltség – Klimatizálás
Manuális klímaberendezés
Automatikus klímaberendezés

  

    


Állóhelyzeti hűtés
Hővédő üvegezés minden ablaknál

 


          

Belső felszereltség – Funkció/kezelés
Ablakemelők, elektromos működtetésűek, becsípődés elleni védelem
Automatikus csomagtértető működtetés

          


 

Csomagtartó‑világítás

          

Elakadásjelző háromszög, elsősegélydoboz

          

Olvasólámpák

          

Personal profile, egyéni igénynek megfelelően alakítható beállítások

          

Pohártartó

          

Start / Stop gomb a motor indításához/leállításához

          

Tárolócsomag

          

"Üdvözlő" fény

          

Velúr lábszőnyeg

          

Belső felszereltség – Kormánykerekek
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Multifunkciós bőrkormány

          

Kormányoszlop, függőleges és vízszintes irányban manuálisan állítható

          

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

X1 sDrive18i

Biztonság
Akusztikus gyalogosvédelem



Blokkolásgátló rendszer (ABS)

          

BMW Vészhívás

          

Dinamikus kipörgésgátló rendszer (DTC)

          

Dinamikus féklámpák

          

Dinamikus stabilitásszabályozás (DSC)

          

Esőszenzor és automatikus tompított fényszóró bekapcsolás

          

Éberségfigyelő asszisztens

          

Fényszóró‑távolságállítás

          

Follow‑me‑home funkció (A tompított fényszóró a motor leállítása után egy meghatározott ideig
égve marad)

          

Fűtött szélvédőmosó fúvókák a motorháztetőn

          

Halogén tompított‑ és távolsági fényszórók

          

Fejlégzsák elöl és hátul, függönylégzsák fejvédelmi rendszer, amely a hátul ülő utasokat is védi

          

Hárompontos biztonsági övek minden ülésnél

          

Központi zár rádiótávirányítóval az ajtók, az üzemanyagbetöltő‑nyílás fedél és a csomagtérajtó
számára

          

Légzsák a vezető és az első utas számára

          

Oldallégzsák a vezető és az első utas számára

          

Oldalütközés‑védelem

          

Utasoldali légzsák hatástalanítása

          

Ütközésérzékelő

          

Kommunikáció és szórakoztatás
ConnectedDrive szolgáltatások

          

DAB tuner

          

eDrive szolgáltatások



Fedélzeti számítógép

          

Média, USB‑csatlakozóval a középkonzolban

          

Remote Services (Távszolgáltatások)

         

Sztereó hangsugárzórendszer, 6 db hangszóróval, 100 W

          

Teleszerviz
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Biztonság
Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

2VB

Elakadásjelző háromszög és elsősegélycsomag

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

0

          

428

0

          

470

33 800

          

Akusztikus gyalogosvédelem

4U9

0



Utasoldali légzsák hatástalanítása

5DA

Mind a négy gumiabroncs nyomásának elektronikus ellenőrzése.
ISOFIX gyerekülés rögzítési pont
Az első utasülésen.

Mesterségesen generált hang, amely elektromos energiával való haladás esetén, 30 km/
órás sebességig figyelmezteti a többi közlekedőt. A jármű beindítása után mindig aktív
(P fokozatban hang nélkül).
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
0

          

Kulccsal történő kikapcsolás az utasoldalon, kontroll‑lámpával a tetőkonzolon.
a 470 / 4FK felszereléssel nem rendelhető

          

BMW Vészhívás

6AC

0

          

met

270 200

          

Manuális és automata segélyhívási lehetőség.

Fényezés
Metál fényezés
475 ‑ Zafírfekete

          

A72 ‑ Kasmír ezüst

          

A83 ‑ Gleccser ezüst

          

A96 ‑ Kristály fehér

          

B39 ‑ Mineral szürke

          

B53 ‑ Sparkling barna

          

C1D ‑ Misano kék

          

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

          

C1M ‑ Phytonic Kék

          

C1X ‑ Sunset narancs

          

Individual fényezés

ind

422 200

C3N ‑ Storm Bay

          

Fényezés
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uni

0

          

300 ‑ Alpesi fehér

          

668 ‑ Fekete

          

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Külső felszereltség

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

Típusfelirat elhagyása

320

0

         

Tetősín

3AA

0

          

Tetősín alumínium kivitelben (selyemfényű)

3AT

16 900

          

0

          

0

          

Hátsó modellmegnevezés elhagyása.
xDrive modellek esetén az xDrive felirat elhagyása.
Matt fekete.

xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt

Külső visszapillantó tükörburkolatok fekete színben

3BE

csak a Sport Line modell felszereléssel együtt
Kiegészítő külső felirat törlése

          

3DZ

0

3L8

84 500

          

0

          

16 900

          

0

          

0

          

          

Az első, oldalsó paneleken található M logó törlése.
csak az M Sport modell felszereléssel együtt

Külső díszítőelemek selyemfényű alumínium kivitelben

          

xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt

A következő elemek selyemfényű alumínium kivitelben: ablakkeretek, ablakvezető sínek
takaróelemei hátul. Matt fekete kivitel: tükörháromszög, tükörtalp, keretek.
BMW Individual tetősín magasfényű "Shadow Line" kivitelben 3MC
xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt
Magasfényű fekete színben.

M Aerodinamikai csomag

715

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

BMW Individual magasfényű Shadow Line

          

760

xLine modell felszereléssel együtt

M Sport modell felszereléssel együtt

118 200

          

33 800

          

0

          

84 500

          

A következő elemek magasfényű fekete színben:
‑ Ablakkeretek, oldalsó díszlécek
‑ Tükörháromszög, tükörtalp, keretek
‑ C‑oszlop

BMW Individual magasfényű Shadow Line kibővített
tartalommal

7M9

Magasfényű fekete kivitelben: vesék keretei és lamellák.
Fekete króm kivitelben: kipufogó‑borítás.
csak a 760 + M Sport modell felszereléssel együtt
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Advantage modell

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

464 000

X1 xDrive25i

7LC

Felszerelési csomagok

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          

Tartalom:
‑ 316 Automatikus csomagtérajtó‑működtetés
‑ 507 Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul (alternatívan: 508)
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval (alternatívan: 5AT)
a Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel nem rendelhető
Sport Line modell

7LD

1 635 000
1 161 000

          
  

    


 

Kárpitozás:
‑ KFL1 Szövet/műbőr kombináció Antracit/szürke kiemeléssel | Fekete (alternatívan: KFIX /
PDMZ / PDOA / PDSW)
Tartalom:
‑ 255 Sport bőrkormány (alternatívan: 710)
‑ 316 Automatikus csomagtérajtó‑működtetés
‑ 481 Sportülések a vezető és az első utas számára
‑ 4LU Magasfényű fekete belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel (alternatívan: 4F7 / 4LR /
4LS)
‑ 507 Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul (alternatívan: 508)
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval (alternatívan: 5AT)
‑ 563 Világításcsomag
‑ 5A1 Ködlámpák LED technológiával
‑ 5A2 LED‑es fényszórók fényszórómosó berendezéssel (alternatívan: 552)
További tartalom:
‑ 1UT 18" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 578 (alternatívan: 1XT / 1X2 / 1X9 / 24C /
28B / 28C) az X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 sDrive16d,
X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d részére
‑ 1UT 18" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 578 (alternatívan: 1XT / 1X2 / 24C / 28B /
28C) az X1 xDrive25e részére
Külső:
‑ Első vese rácsok elöl magasfényű fekete, oldalt matt fekete színű lamellákkal
‑ Légbeömlő nyílások a jobb és bal oldalon magasfényű fekete színben
‑ Középső légbeömlő nyílás magasfényű fekete színben, berakással a gépkocsi színében
‑ Alvázvédelmi burkolat elöl a gépkocsi színében
‑ Alvázvédelmi burkolat hátul a gépkocsi színében, berakással magasfényű fekete színben
‑ Rakodóküszöb nemesacél kivitelben
Belső:
‑ Ajtóküszöbök elöl alumínium kivitelben "BMW" felirattal
‑ Középkonzol piros/szürke kontrasztvarrással (kárpitozástól függően)
‑ LED‑es optika az ajtókban
Megjegyzés: a 3BE "Külső visszapillantó tükörburkolatok fekete színben" választható.
az Advantage modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel nem rendelhető
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

          

Felszerelési csomagok
M Sport modell

7LF

2 109 000

  

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

    

1 475 000
1 635 000






Fényezés:
‑ 300 Alpesi fehér (alternatívan: 475 / A96 / B39 / C1D / C3N)
Kárpitozás:
‑ HKSW Micro Hexagon szövet/műbőr kombináció Fekete | Fekete (alternatívan: PDMZ /
PDN4 / PDOA / PDSW) az X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i,
X1 sDrive16d, X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d
részére
‑ KFL1 Szövet/műbőr kombináció Antracit/Szürke kiemeléssel | Fekete (alternatívan: PDMZ /
PDN4 / PDOA / PDSW) az X1 xDrive25e részére
Tartalom:
‑ 2VE M Sport kormánymű (kivéve X1 xDrive25e)
‑ 316 Automatikus csomagtérajtó‑működtetés
‑ 3MC BMW Individual tetősín magasfényű "Shadow Line" kivitelben (alternatívan: 3AT)
‑ 481 Sportülések a vezető és az első utas számára
‑ 4WF Alumínium Hexagon belső díszítőelemek matt kék kiemeléssel (alternatívan: 4F7 / 4LR /
4LS / 4LU)
‑ 507 Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul (alternatívan: 508)
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval (alternatívan: 5AT)
‑ 563 Világításcsomag
‑ 5A1 Ködlámpák LED technológiával
‑ 5A2 LED‑es fényszórók fényszórómosó berendezéssel (alternatívan: 552)
‑ 704 M Sportfutómű (alternatívan: 223 / 225) (kivéve X1 xDrive25e)
‑ 710 M bőrkormány
‑ 715 M Aerodinamikai csomag
‑ 760 BMW Individual magasfényű Shadow Line (alternatívan: 3L8)
‑ 775 BMW Individual antracit tetőkárpit
További tartalom:
‑ 1RZ 18" M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 570 (alternatívan: 1RS / 1RU) az
X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 sDrive16d, X1 sDrive18d,
X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d részére
‑ 1RZ 18" M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 570 (alternatívan: 1RS) az X1 xDrive25e
részére
Belső:
‑ Megvilágítás az első lábtérben és a középkonzolban (narancs/fehér színben)
‑ M lábtámasz
‑ Ajtóküszöbök elöl alumínium kivitelben, M emblémával
‑ Kontrasztvarrás a kárpitozástól függő kivitelben
‑ Velúr lábszőnyeg Antracit színben, fekete szegéllyel, M‑specifikus dizájnnal
‑ Üdvözlő fény elöl/hátul (fehér színben)
‑ Driving experience kapcsoló Sport+ móddal
‑ Rádiótávirányítású kulcs M logóval
Külső:
‑ M embléma oldalt
‑ Specifikus első vese rácsok magasfényű fekete színben, magasfényű króm kerettel
‑ Nemesacél ajtóküszöb
az Advantage modell / Sport Line modell / xLine modell felszereléssel nem rendelhető
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Felszerelési csomagok
xLine modell

7LM

1 635 000

  

1 161 000

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

    


 

Kárpitozás:
‑ CWG4 Cross Track bőr/szövet kombináció Gránitbarna/Fekete | Fekete (alternatívan: PDMZ /
PDOA / PDSW)
Tartalom:
‑ 255 Sport bőrkormány (alternatívan: 710)
‑ 316 Automatikus csomagtérajtó‑működtetés
‑ 3AT Tetősín alumínium kivitelben (selyemfényű) (alternatívan: 3AA / 3MC)
‑ 3L8 Külső díszítőelemek selyemfényű alumínium kivitelben (alternatívan: 760)
‑ 4GG Pearl sötét belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel (alternatívan: 4F7 / 4LR / 4LS /
4LU)
‑ 507 Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul (alternatívan: 508)
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékező funkcióval (alternatívan: 5AT)
‑ 563 Világításcsomag
‑ 5A1 Ködlámpák LED technológiával
‑ 5A2 LED‑es fényszórók fényszórómosó berendezéssel (alternatívan: 552)
További tartalom:
‑ 1X0 18" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 579, kétszínű (alternatívan: 1UT / 1X2 / 1X9 / 1XT /
24C / 28B / 28C) az X1 sDrive18i, X1 sDrive20i, X1 xDrive20i, X1 xDrive25i, X1 sDrive16d,
X1 sDrive18d, X1 xDrive18d, X1 sDrive20d, X1 xDrive20d, X1 xDrive25d részére
‑ 1X0 18" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 579, kétszínű (alternatívan: 1UT / 1X2 / 24C /
28B / 28C) az X1 xDrive25e részére
Külső:
‑ Első vese rácsok elöl alumínium, oldalt matt fekete színű lamellákkal
‑ Légbeömlő nyílások a jobb és bal oldalon matt fekete színben, berakással ezüst színben
‑ Középső légbeömlő nyílás matt fekete színben, berakással ezüst színben
‑ Alvázvédelmi burkolat elöl matt ezüst színben
‑ Alvázvédelmi burkolat hátul fekete ‑ ezüst színben, berakással matt ezüst színben
‑ Rakodóküszöb nemesacél kivitelben
Belső:
‑ Ajtóküszöbök elöl alumínium kivitelben "BMW" felirattal
‑ Középkonzol ezüst/szürke/barna kontrasztvarrással (kárpitozástól függően)
‑ LED‑es optika az ajtókban
az Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell felszereléssel nem rendelhető

Business Class csomag

ZBC

498 300

          
          

Tartalom:
‑ 322 Komfortbejutás
‑ 459 Ülésállítás, elektromos, memória funkcióval
‑ 488 Gerinctámasz a vezető és az első utas számára
‑ 494 Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
csak az Advantage modell / Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel
együtt
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

  

    

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

ZFC

791 700

          

389 800

          

Felszerelési csomagok
First Class Upgrade

X1 sDrive18i

Kód

ZPI felszereléssel együtt
Tartalom:
‑ 3AG Tolatókamera
‑ 430 Külső és belső tükör csomag
‑ 431 Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör
‑ 508 Parkolássegítő rendszer (PDC) elöl, hátul
‑ 5DP Parkolóasszisztens
‑ 676 HiFi hangsugárzórendszer (alternatívan: 674)
‑ 6UN Navigáció (alternatívan: 6UP)
csak a 313 + ZBC felszereléssel együtt
ConnectedDrive Plus csomag

          

1 004 700

          

ZFC felszereléssel együtt

ZD7

647 000

          

ZPI felszereléssel együtt

217 000

          

Tartalom:
‑ 302 Riasztóberendezés
‑ 6AM Real Time Traffic Information
‑ 6AN Concierge Service
‑ 6NW Vezeték nélküli mobiltelefon töltés
‑ 6UP Navigáció Plus
‑ 610 BMW Head‑Up kijelző
csak az Advantage modell / Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel
együtt
Innovációs csomag

ZPI

  

    

1 133 300

          

Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt

1 109 200

          

ZPP felszereléssel együtt

1 089 100

          

Tartalom:
‑ 255 Sport bőrkormány (alternatívan: 710)
‑ 302 Riasztóberendezés
‑ 431 Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör (alternatívan: 430)
‑ 5AS Driving Assistant (alternatívan: 5AT)
‑ 6UP Navigáció Plus
‑ 610 BMW Head‑Up kijelző
csak az Advantage modell / Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel
együtt
Kibővített parkolás csomag

ZPP

  

    

301 400

          

0

          

ZFC felszereléssel együtt

Tartalom:
‑ 3AG Tolatókamera
‑ 430 Külső és belső tükör csomag
‑ 431 Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör
‑ 508 Parkolást segítő rendszer (PDC)
‑ 5DP Parkolóasszisztens
csak a 313 felszereléssel együtt
csak a 313 + (Advantage modell / Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell)
felszereléssel együtt
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19" M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 816 M, kétszínű

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

0

X1 sDrive20d

1RZ

X1 xDrive18d

611 300

X1 sDrive18d

1RU

X1 sDrive16d

290 500

X1 xDrive25i

1RS

Kerekek

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          

8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

19" M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 816 M, kétszínű,
performance gumiabroncsokkal

          
         

8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

18" M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 570

         
          

7,5 J × 18 / gumiabroncsok 225/50 R18
Öntött alumínium. Ferric szürke.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

18" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 578

          

1UT

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt

391 800

          

0

          

0

          

7,5 J × 18 / gumiabroncsok 225/50 R18
Jet fekete.

18" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 579, kétszínű

1X0

7,5 J × 18 / gumiabroncsok 225/50 R18
Orbit szürke. Polírozott.

csak az xLine modell felszereléssel együtt

19" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 580, kétszínű

          

1X2

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt

560 600

          

256 700

          

881 400

         

577 500

         

8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.

19" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 580, kétszínű,
performance gumiabroncsokkal
Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

1X9

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

1XT

881 400

         

577 500

         

138 500

          

0



138 500

          

Kerekek
19" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 511, performance
gumiabroncsokkal

X1 sDrive18i

Kód

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.

17" Könnyűfém keréktárcsák V‑küllős 560

23E

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
7,5 J × 17 / gumiabroncsok 225/55 R17
Reflex ezüst.

17" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 564

24C

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt

0

         

7,5 J × 17 / gumiabroncsok 225/55 R17
Reflex ezüst.

19" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 511

28B

560 700

          

256 700

          

391 800

          

0

          

2VC

0

          

300

50 700

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
8 J × 19 / gumiabroncsok 225/45 R19
Orbit szürke. Polírozott.

18" Könnyűfém keréktárcsák Y‑küllős 566

28C

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
7,5 J × 18 / gumiabroncsok 225/50 R18
Ferric szürke. Polírozott.
Gumijavító készlet

‑ Tömítőanyag
‑ Elektromos 12 V‑os kompresszor
a 300 felszereléssel nem rendelhető
Szükségpótkerék

          
         

Acélkerék 3.5 B x 17 / gumiabroncsok T135/90 R17
Fekete. Limitált funkcionalitás!
csak az 5DD felszereléssel együtt
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Kárpitozás
Cross Track bőr/szövet kombináció

CW

0

csak az xLine modell felszereléssel együtt

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          
          

CWG4 ‑ Gránitbarna/Fekete | Fekete

          

Grid szövetkárpit

EG

0

          

a 481 / Sport Line modell felszereléssel nem rendelhető

          

EGAT ‑ Antracit | Fekete

          

Race szövetkárpit

ER

0

          

csak a 481 felszereléssel együtt

          

ERL1 ‑ Antracit/szürke kiemelés | Fekete

          

csak a 481 felszereléssel együtt

          

az M Sport modell / xLine modell felszereléssel nem rendelhető

          

Micro Hexagon szövet/műbőr kombináció

HK

0

         

HKSW: Kék kiemeléssel.

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

         

HKSW ‑ Fekete | Fekete

         

Műbőr kárpitozás

KC

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt

135 100

          

0

          

KCCX ‑ Osztriga | Fekete

          

KCSW ‑ Fekete | Fekete

          

M Sport modell felszereléssel együtt

33 800
0

Szövet/műbőr kombináció

KF

KFIX ‑ Antracit/Narancs kiemeléssel | Fekete

          

0

csak a Sport Line modell felszereléssel együtt

          
          

KFL1 ‑ Antracit/Szürke kiemeléssel | Fekete

101 400

          

Sport Line modell felszereléssel együtt

0

          

M Sport modell felszereléssel együtt

0

csak a 481 felszereléssel együtt


          

Dakota bőrkárpit
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LC

574 100

          

csak a 255 / 710 felszereléssel együtt

          

LCSW ‑ Fekete | Fekete

          

az xLine modell / Sport Line modell felszereléssel nem rendelhető

          

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Dakota bőrkárpit perforálással

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

574 100

csak a 255 / 710 felszereléssel együtt

X1 xDrive20i

PD

Kárpitozás

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

          
          

PDMZ ‑ Mokka | Fekete/Mokka

          

Sport Line modell / M Sport modell felszereléssel együtt

472 800

          

xLine modell felszereléssel együtt

371 500

          

csak a Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt
PDN4 ‑ Fekete/kék kiemelés | Fekete

          

472 800

csak az M Sport modell felszereléssel együtt

          
          

PDOA ‑ Osztriga/szürke kiemelés | Fekete

          

Sport Line modell / M Sport modell felszereléssel együtt

472 800

          

xLine modell felszereléssel együtt

371 500

          

csak a Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt

          

PDSW ‑ Fekete | Fekete

          

Sport Line modell / M Sport modell felszereléssel együtt

472 800

          

xLine modell felszereléssel együtt

371 500

          

csak a Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt

          

Design, belső tér
Matt erezett tölgy nemesfa díszítőelemek Pearl króm
kiemeléssel

4F7

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
M Sport modell felszereléssel együtt

152 000

          

101 400

          

50 700

          

csak a Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt
Sötét oxide ezüst, matt díszítőelemek magasfényű fekete
díszítéssel

          

4FS

0

          

Pearl sötét belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel

4GG

0

          

M biztonsági övek

4GQ

101 400

csak az xLine modell felszereléssel együtt

          
          

Fekete biztonsági övek M varrással. Elöl és a hátsó külső üléseknél.
csak az M Sport modell felszereléssel együtt
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Design, belső tér
Fineline Stream nemesfa díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel 4LR
Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt

4LS

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

          

101 400

          

50 700

          

101 400

          

50 700

          

0

          

50 700

          

0

          

0

          

Sport Line modell / xLine modell felszereléssel együtt
M Sport modell felszereléssel együtt

Magasfényű fekete belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel 4LU
Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt

Alumínium Hexagon belső díszítőelemek matt kék kiemeléssel 4WF
csak az M Sport modell felszereléssel együtt
BMW Individual antracit tetőkárpit

X1 xDrive25i

152 000

M Sport modell felszereléssel együtt

Finomcsiszolású alumínium belső díszítőelemek, króm
kiemeléssel

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          

775

84 500

          

0

          

M Sport modell felszereléssel együtt

Futómű
Adaptív futómű

223

168 900

         

50 700

         

0

         

M Sport modell felszereléssel együtt
‑Á
 llítható lengécsillapító karakterisztika a Driving Experience kapcsoló segítségével.
‑ Programok: Comfort/Sport.
Normál futómű

225

csak az M Sport modell felszereléssel együtt
M Sport fék

         

2NH

219 500

        

‑1
 8" Fix nyerges féktárcsák elöl, féknyergek M jelvénnyel, kék fényezéssel.
‑ 17" Fix nyerges féktárcsák hátul, kék fényezéssel.
csak az M Sport modell felszereléssel együtt

        

csak az 1RS / 1RU felszereléssel együtt

        

az 1RZ / 300 felszereléssel nem rendelhető

        

Performance Control

2VG

0

M Sport kormánymű

2VE

84 500

         

0

         

          

Változó nyomatékelosztás a hátsó tengelyen.
M Sport modell felszereléssel együtt
Kevesebb kormányelfordítás a közvetlenebb kormányzási áttételnek köszönhetően.
M Sport fék, magasfényű piros

3M2

219 500

        

‑1
 8" Fix nyerges féktárcsák elöl, féknyergek M jelvénnyel, piros fényezéssel.
‑ 17" Fix nyerges féktárcsák hátul, piros fényezéssel.
csak az M Sport modell felszereléssel együtt

        

csak az 1RS / 1RU felszereléssel együtt

        

az 1RZ / 300 felszereléssel nem rendelhető

        

M Sport futómű

704

118 200

         

0

         

M Sport modell felszereléssel együtt
Keményebb rugó‑ és lengéscsillapító‑karakterisztika, szabad hasmagasság: ‑10 mm.
Közvetlenebb beállítás a sportosabb menetteljesítményért.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

X1 xDrive25e

759 900

X1 xDrive25d

2TB

X1 xDrive20d

Steptronic Sport sebességváltó

X1 sDrive20d

709 200

X1 xDrive18d

205

X1 sDrive18d

Steptronic sebességváltó

X1 sDrive16d

16 900

X1 xDrive25i

1AG

X1 xDrive20i

Nagyobb kapacitású üzemanyagtartály

Meghajtás/Sebességváltó

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

         

10 literrel nagyobb tartály.

 

     

‑8
 fokozatú automata sebességváltó (X1 xDrive25e: 6 sebességes)
‑ Fokozatkijelzéssel manuális módban
‑ Elektromos váltókarral és auto "P" funkcióval (kivéve X1 xDrive25e).

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

 

50 700

  

 

    

 fokozatú automata sebességváltó
8
Fokotatkijelzéssel manuális módban
Kapcsolókarokkal a kormánykeréken
Launch Control funkcióval
Sportosabb váltási karakterisztika
Profi móddal
Elektromos váltókarral

csak a 255 / 710 felszereléssel együtt

Steptronic Sport sebességváltó duplakuplunggal
‑
‑
‑
‑
‑
‑

 

2TC

50 700



2TF

675 400

 

3AG

135 100

          

0

          

 sebességes automata sebességváltó dupla kuplunggal
7
Steptronic funkció
Elektromos váltókarral
Kapcsolókarokkal a kormánykeréken
Launch Control funkció
Sportosabb váltási karakterisztika

csak a 255 / 710 felszereléssel együtt

Steptronic sebességváltó duplakuplunggal




‑7
 sebességes automata sebességváltó dupla kuplunggal
‑ Steptronic funkció
‑ Elektromos váltókarral

Vezetést segítő felszerelések
Tolatókamera

ZFC / ZPP felszereléssel együtt

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak az 507 / 508 felszereléssel együtt
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Parkolássegítő rendszer (PDC) hátul

0

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

152 000

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

X1 xDrive25i

507

Vezetést segítő felszerelések

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          
  

    

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
az 508 felszereléssel nem rendelhető

Parkolássegítő rendszer (PDC) elöl, hátul

          

508

270 200

  

118 200

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

118 200

ZFC / ZPP felszereléssel együtt

0

    


  

 
    

          

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak az 5DP felszereléssel együtt

          

az 507 felszereléssel nem rendelhető

          

Sebességtartó automatika fékező funkcióval

544

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

101 400
0

          
  

    

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
Torlódás asszisztens

5AR

0

          

Kényelmi funkció autópályán történő torlódás esetén 60 km/h sebesség alatt.
Sebességszabályozás és automatikus kormányzás.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak az 5AT + (6UN / 6UP) felszereléssel együtt
Driving Assistant

          

5AS

ZPI felszereléssel együtt

287 100

          

0

          

Tartalom:
‑ Kamerás rendszer a forgalmi sáv elhagyásának felismerésére. 70 km/h fölött aktív. Szándékos
sávváltás esetén (irányjelző használatakor) nem figyelmeztet. Figyelmeztetés a kormánykerék
rezgésével
‑ Gyalogosra és ütközésveszélyre figyelmeztetés funkció, amely szükség esetén csökkenti az
ütközési sebességet.
‑ Távolságifényszóró‑asszisztens
‑ Sebességhatár kijelzés
‑ Műszerfali kijelző 5,7" TFT (640 x 160 felbontással).
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
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csak a 255 / 710 felszereléssel együtt

          

az 5AT felszereléssel nem rendelhető

   

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

     

Driving Assistant Plus

  

412 000

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

506 600

X1 xDrive20i

5AT

Vezetést segítő felszerelések

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

    


 

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

412 000

  

ZPI felszereléssel együtt

199 600

          

    

A Driving Assistant opción felül tartalmazza a következőket:
‑ Aktív sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval (0 km/h és 140 km/h
sebbességtartományban)
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak a (255 / 710) + 5DF felszereléssel együtt

          

csak a 205 / 2TB felszereléssel együtt

 

csak a 2TF felszereléssel együtt



az 544 felszereléssel nem rendelhető

Sebességtartó automatika Stop&Go funkcióval



          

5DF

0

          

Sebességszabályozás a követési távolság szabályozásával az autó előtt haladó járműhöz
képest, a lökhárítóban elhelyezett radaros érzékelők segítségével. A kivánt sebesség
0‑140 km/h között állítható.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak az 5AT felszereléssel együtt
Parkolóasszisztens

          

5DP

0

          

Segíti a párhuzamosan végrehajtott parkolási manővereket. Parkolási hely felismerése után
optimális parkolási ív kalkulálása és a kanyarodás automatikus kontrollálása a parkolás alatt.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének
határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető
felelőssége.
csak az 508 felszereléssel együtt

          

Látást segítő felszerelések
Külső visszapillantó tükör csomag

313

84 500

          

0

          

168 900

          

126 400

          

0

          

430 felszereléssel együtt

Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükrök. Tartalmazza az automatikus parkoló
funckiót.
Memória a Personal Profile‑on keresztül beállítható.
Külső és belső tükör csomag
ZPI felszereléssel együtt

ZFC / ZPP felszereléssel együtt

430

‑ Elektrokromatikus tükör a vezető oldalán
‑ Külső tükrök elektromosan behajthatók
‑ Automatikus parkolást segítő automatika az utasoldali tükörhöz
‑ Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
‑ Tükörmemória
csak a 313 + 431 felszereléssel együtt
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

431

57 500

          

0

          

135 100

          

0

          

50 700

          

0

          

395 100

          

0

          

564 000

          

168 900

          

430 / ZFC / ZPI / ZPP felszereléssel együtt
Világításcsomag

X1 sDrive20i

Kód

Látást segítő felszerelések
Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

563

Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell felszereléssel együtt
Tartalom LED világítással:
‑ Megvilágított piperetükrök
‑ Hangulatvilágítás elöl/hátul
‑ Olvasólámpák elöl/hátul
‑ Megvilágítás a középső tárolórekeszben
‑ Hangulatvilágítású díszcsík a műszerfalon az első utasoldalon
‑ Ajtópanel‑megvilágítás díszcsíkkal
‑ Lábtérvilágítás elöl/hátul
‑ Megvilágítás a külső ajtókilincsekben
‑ Kéttónusú X logó vetítés a külső visszapillantó tükörből a vezető oldalán
‑ Világítás a kesztyűtartóban
Megjegyzés:
‑ 6 féle színben állítható
‑ a 7LD/7LF/7LM Modellváltozatokkal kombinálva a világítások egy része állítható
‑ a 711 M Sport ülések elöl opcióval lábtérvilágítás nélkül.
Ködlámpák LED technológiával

5A1

Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt
LED‑es fényszórók

5A2

Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt
‑
‑
‑
‑

 lső fényszórók LED technológiával
E
Full LED hátsó lámpák
Manuális fényszóróállítással
Üdvözlő fénnyel.

LED‑es Adaptív fényszórók fényszórómosó berendezéssel

Sport Line modell / xLine modell / M Sport modell felszereléssel együtt

552

‑ Full LED‑es első fényszórók
‑ Full LED hátsó lámpák
‑ Távolságifényszóró‑asszisztens, vakításmentes funkcióval
‑ Matrix fény funkcióval: Az autóba épített kamera észleli a közlekedő járműveket, és tompítja
a szembejövő, illetve az elhaladó járműre irányuló fénysugarakat. Az összes többi környező
területre pedig továbbra is teljes fényerőt ad, biztosítva a legoptimálisabb látási viszonyokat.
Adaptív LED fényelosztás
‑ Városi funkció, jobb oldalirányű megvilágítással a LED‑es karanyfényeken keresztül
‑ Autópálya mód a Bi‑LED modul megmelésével a fényszóró‑állítás funkción keresztül.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

459

320 900

          

0

          

Ülések
Ülésállítás, elektromos, memória funkcióval

X1 sDrive18i

Kód

ZBC felszereléssel együtt

‑E
 lektronikus ülésállítás hosszirányba, ülés‑dőlésszög, ülésmagasság és háttámla‑dőlésszög
állítás.
‑ Vezetőülés memóriával (2 db pozíció mentésére)
‑ Tükörmemória, automatikus parkoló funkció
Sportülések a vezető és az első utas számára

481

168 900

          

0

          

Sport Line modell / M Sport modell felszereléssel együtt

Hosszirány, magasság, mélység‑dőlésszög manuálisan állítható. Tartalmazza a háttámla oldalsó
részének elektromos állítását a vezetőülés részére.
Gerinctámasz a vezető és az első utas számára

488

84 500

          

0

          

135 100

          

0

          

ZBC felszereléssel együtt
Elektromosan állítható.

Ülésfűtés a vezető és az első utas számára

494

ZBC felszereléssel együtt

A következő felületek fűtésével: Ülés ülőfelület, háttámla.
Ülésállítás funkció a hátsó ülésekhez

4FD

118 200

248

67 600

         

‑M
 echanikus, 130 mm állítási lehetőség
‑ A bal (60%) és jobb (40%) oldal külön mozgatható
‑ A háttámla 6 különböző pozícióba állítható.

Kormánykerekek
Kormánykerék fűtés

csak az (544 / 5DF / 5AT) + (255 / 710) felszereléssel együtt
Multifunkciós kormánykerék
Sport bőrkormány

          
          

249

0

          

255

33 800

          

0

          

84 500

          

47 300

          

0

          

Sport Line modell / xLine modell / ZPI felszereléssel együtt
A 7LD felszereléssel együtt vörös varrással a kormánykeréken és a váltókar‑harmonikán.
M Bőrkormány

710

Sport Line modell / xLine modell / ZPI felszereléssel együtt
M Sport modell felszereléssel együtt
M jelvénnyel a kormánykeréken, a váltókaron. Kézifékkar bőr kivitelben.
a 255 felszereléssel nem rendelhető

          

Klimatizálás
Hővédő üvegezés

420

152 000

Klímaberendezés

530

0

534

202 700

          

A hátsó ablaknál és a hátsó oldalablakoknál.
Automatikus klímaberendezés

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

0
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X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

X1 sDrive20i

Kód

Bruttó
kisker. ár
HUF

235

270 200

302

168 900

          

67 600

          

0

          

168 900

          

Funkció/Kezelés
Levehető vonóhorog

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          

Eltakart kivitel. Becsuklás gátlással.
a 3AR felszereléssel nem rendelhető

          

Riasztóberendezés

6UP felszereléssel együtt
ZD7 / ZPI felszereléssel együtt

Automatikus csomagtértető működtetés

316

Advantage modell / Sport Line modell / M Sport modell / xLine modell
felszereléssel együtt

0

  

    

Távnyitással és ‑zárással a rádiótávirányítós kulcson keresztül. Tartalmazza a csomagtér érintés
nélküli nyitását (akusztikus figyelmeztető jelzéssel) 322‑es opció rendelése esetén.
Komfort bejutás

322

135 100

          

0

          

84 500

          

ZBC felszereléssel együtt
Kulcs nélküli bejutás a járműbe elöl, a csomagtartó nyitása, illetve a jármű elindítása.
Tartalmazza a csomagtér érintés nélküli nyitását 316‑os opció rendelése esetén.
Hátsó csomagtartó‑előkészítés

3AR

a 235 felszereléssel nem rendelhető

          

Panoráma üvegtető

402

422 200

          

Csomagtér‑elválasztó háló

413

67 600

          

Velúr lábszőnyeg

423

0

          

441

16 900

          

493

0

          

4FK

67 600

          

Toló/emelő funkcióval, napvédelemmel és szélterelővel.
‑2
 db fekete hálóval
‑ 6 db rögzítőszem a csomagtérben.
Dohányzócsomag
Tárolócsomag

A belső térben:
‑ Tárolóháló az első ülések háttámláján
‑ Dupla USB csatlakozó hátul (csak töltés funkcióval)
‑ Hátsó kartámasz 2 db pohártartóval
A csomagtérben:
‑ Fekete tárolóháló kerettel
‑ 12 V csatlakozó a jobb oldalon.

Lehajtható első utasülés háttámla

a 459 / 481 felszereléssel nem rendelhető

          

Tárolótálcák hátul

4UV

Sí‑ és snowboard táska

84 500

          

4UY

50 700

          

Kiegészítő 12 V csatlakozó

575

16 900

          

Emelő és kerékkulcs

5DD

0

A két első ülés háttámláján. Italtartó kialakítással, fokozatban állítható magassággal.
Különálló táska. 6 db rögzítőszemmel.
Az első utas lábtérben.

csak a 300 felszereléssel együtt
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 Alapfelszereltség

         
         

 Kiegészítő felszereltség

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i
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X1 sDrive18i

Kód

Bruttó
kisker. ár
HUF

CD lejátszó

650

33 800

          

DAB tuner

654

0

          

Média

6FW

0

          

Navigáció

6UN

489 700

          

0

          

Rádió/Navigáció
Nem MP3‑kompatibilis CD lejátszó berendezés.

Digitális rádió: működése lefedettségtől függő. Optimális hangzási minőséget biztosít. Előadó
és számnév kijelzése. DAB+.
‑
‑
‑
‑
‑
‑

 M / FM rádió, 8 db programozható gombbal
A
Kezelése az iDrive kontrollerrel
6,5" kijelző 800 x 480 felbontással
USB csatlakozó a középső kartámasz alatt (type A; 1.5 A)
Bluetooth kihangosító
Audio streaming funkció

ZFC felszereléssel együtt

Fix 8,8"‑os kijelzővel, 1280 x 480 felbontással. Tartalmazza a főútvonal hálózatot és az összes
hozzá kapcsolódó helységben történő útvonaltervezést és úti célra vezetést kiegészítő
funkciókkal, mint címjegyzék, nevezetességek, BMW szervizek.
Tartalmazza a 5,7"‑os megnövelt felbontású TFT műszerfali kijelző (felbontás: 640 x 160 pixel).
A navigációs adatok a memóriára kerülnek az autó szállításakor. Beszédvezérlés lehetséges a
6NS opció rendelése esetén.
A térképadatbázis‑frissítések 3 éven át licenszdíj megfizetése nélkül kérhetők a hivatalos BMW
Márkakereskedésekben vagy a ConnectedDrive ügyfélportálról letöltve USB adathordozón
keresztül.
Navigáció Plus

6UP

ZD7 / ZPI felszereléssel együtt
ZFC felszereléssel együtt

1 013 100

          

0

          

655 700

          

10,25"‑os színes képernyővel, 1920 x 720 felbontással. Kezelése az iDrive Kontroller
segítségével.
Beszédvezérlés lehetséges a 249 és 6NS opcióval együtt.
Tartalmazza a BMW Head‑up kijelzőt.
5,7"‑os megnövelt felbontású TFT műszerfali kijelző (felbontás: 640 x 160 pixel).
Tartalmazza a főútvonal hálózatot és az összes hozzá kapcsolódó helységben történő
útvonaltervezést és úti célra vezetést kiegészítő funkciókkal, mint címjegyzék, nevezetességek,
BMW szervizek. A navigációs adatok a memóriára kerülnek az autó szállításakor.
A térképadatbázis‑frissítések 3 éven át licenszdíj megfizetése nélkül kérhetők a hivatalos BMW
Márkakereskedésekben vagy a ConnectedDrive ügyfélportálról letöltve USB adathordozón
keresztül.
csak a 302 + 610 felszereléssel együtt
Szélesvásznú kijelző
‑
‑
‑
‑
‑

          

6WC

135 100

          

 ix 8.8"‑os érintőképernyő (felbontás: 1280 x 480 pixel)
F
Keret nélküli kijelző króm díszítéssel
Érintésvezérléssel működtethető
Osztott képernyős kijelzés lehetséges
A BMW Digital Services használata lehetséges.

a 6UN / 6UP felszereléssel nem rendelhető
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Információ/Telefon
BMW Head‑up kijelző

610

0

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d
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X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

X1 xDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive20i

Kód

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

          

A gépkocsi vezetésével kapcsolatos információk (pl. sebesség, navigációs információk, stb.)
kivetítése a szélvédőre a vezető látószögében alul.
csak a 6UP / ZD7 felszereléssel együtt

          

Teleszerviz

6AE

eDrive szolgáltatások

6AG

ConnectedDrive szolgáltatások

6AK

Real Time Traffic Information (Valós idejű közlekedési
információk)

6AM

0

          

A gépjárműben található SIM kártya segítségével a jármű szervizadatai továbbításra kerülnek
közvetlenül a BMW‑hez.
0



0

          

Lehetővé teszi a My BMW App használatát a ConnectedDrive portálon keresztül. Pl.
töltőállomások keresése és kijelzése, töltési státusz, távfunkciók használata.
Intelligens hálózati technológia az információszolgáltatás és szórakoztatás jegyében.
BMW Online (pl. hírek) 3 évig ingyenesen elérhető. Lehetővé teszi okostelefonok bizonyos
applikációinak integrálását az autóba (pl. My BMW App).
54 100

          

0

          

ZD7 felszereléssel együtt

Valós idejű közlekedési információk szolgáltatása autópályán, városok főbb útvonalain. A
forgalmi helyzet alapján alternatív útvonalak javasolása.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól; majd meghosszabbítható.
csak a 6UN / 6UP / ZD7 felszereléssel együtt
Concierge Service

          

6AN

ZD7 felszereléssel együtt

33 800

          

0

          

A BMW Ügyfélkapcsolati Központja által biztosított telefonos szolgáltatás. Személyre szóló
asszisztencia úticélok kiválasztásához, utazások tervezéséhez, részletes információk biztosítása
POI‑khoz, pl. nyitvatartási idő, étterem címek, közeli gyógyszertárak stb.
Az Ügyfélkapcsolati Központból a telefonszámok, címek közvetlenül a navigációs rendszernek
elküldhetők, amelyeket a vezető fogadhat.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól.
Remote Services (Távszolgáltatások)

6AP

Távolsági funkciók (pl. ajtók nyitása/zárása, címek továbbítása a járműbe) használata
okostelefonon keresztül (My BMW App).
Használata ingyenes.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

0

         

Okostelefon‑integráció

X1 xDrive25e

X1 xDrive25d

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d

X1 xDrive18d

X1 sDrive18d

X1 sDrive16d

X1 xDrive25i

101 400

X1 xDrive20i

6CP

Információ/Telefon

X1 sDrive20i

Bruttó
kisker. ár
HUF

X1 sDrive18i

Kód

          

‑L
 ehetővé teszi iPhone® készülékek kényelmes vezetéknélküli használatát az Apple
CarPlay®‑en keresztül
‑ Az okostelefon bizonyos tartalmának (zene, üzenetek, SMS, telefon‑funkciók, valamint
meghatározott alkalmazások, navigáció) kijelzése és kezelése a jármű központi kijelzőjén
‑ Az iPhone® készülék kompatibilitása és funkcionalitási köre az Apple CarPlay® rendszerrel az
iPhone® készülék típusának és az azon futtatott szoftver verziójának függvénye
‑ Az Apple CarPlay® előkészítés használata esetén a jármű meghatározott adatai továbbítódnak
az Ön iPhone készülékére. Az esetlegesen továbbított egyéb adatokért a mobiltelefon
gyártója vagy a harmadik féltől származó alkalmazások fejlesztői tartoznak felelősséggel
‑ A felelősség minden esetben mobiltelefon gyártóját illeti a funkciók és tartalmak az Apple
CarPlay®‑en történő megjelenítését illetően.
csak a 6UN / 6UP felszereléssel együtt

Kihangosító berendezés kibővített okostelefon kapcsolódással 6NS

          

118 200

          

Vezeték nélküli kapcsolat a kompatibilis (www.bmw.com/bluetooth) Bluetooth‑mobiltelefonok
számára kihangosító berendezéssel.
Az audio fájlok kezelése és lejátszása a gépjármű audioberendezésén keresztül lehetséges.
Kibővített funkcionalitás a bluetooth készüléktől függően:
‑ Hatékonyabb kihangosítás az utasok részére másodlagos mikrofonnal
‑ Szervezési funkciók megjelenítése az "Office" menüponton keresztül
‑ A telefon névjegyeinek megjelenítése képpel a központi kijelzőn
‑ Tömörített videó lejátszási lehetőség (csak a 6UP felszereléssel együtt)
‑ 2 darab mobiltelefon és 1 audiolejátszó egyidejű párosítása lehetséges bluetooth‑on
keresztül.
Vezeték nélküli mobiltelefon töltés
ZD7 felszereléssel együtt

6NW

135 100

          

0

          

Induktív mobiltelefontöltés funkcióval a középnkonzolban (QI szabvány).
Kibővített funkcionalitás:
‑ 1 db USB csatlakozó a középkonzolon (type A / 1.5 A)
‑ 1 db USB csatlakozó a kartámasznál (type C / 3 A)
‑ Vezetéknélküli töltés.
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X1 xDrive25d
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674

270 200

          

196 200

          

HiFi rendszerek/Szórakozás
HiFi hangsugárzórendszer Harman Kardon

X1 sDrive18i

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

ZFC felszereléssel együtt

HiFi hangsugárzórendszer, 360 W teljesítménnyel, 12 hangszóróval.
a 676 felszereléssel nem rendelhető

          

HiFi hangsugárzórendszer

676

101 400

          

0

          

ZFC felszereléssel együtt

HiFi hangsugárzórendszer, 205 W teljesítménnyel, 7 hangszóróval.
a 674 felszereléssel nem rendelhető

          

Szervizszolgáltatás
Service Inclusive ‑ 5 év / 100 000 km

7NH

318 300

   

395 500


     

Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások.

Service Inclusive Plus ‑ 5 év / 100 000 km

7NA

1 004 700
1 077 000

   


     

Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréje.

Belső vezérlés
Magyar nyelvváltozat
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AZ ÉLMÉNY A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA.

BMW Financial Services
Megoldások a legmagasabb igények szerint.

Finanszírozás és biztosítás, ahogy azt Ön elvárja.

Hiszünk abban, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén szerzett jó
tapasztalat legalább annyit nyújt Önnek, mint a vezetés élménye.

1. Mit kínál Önnek a BMW Financial Services?

A BMW Financial Services az Ön igényeihez teljes mértékben
igazodó pénzügyi megoldás. A BMW Group szándéka a már
világszerte elismert termékpalettával összhangban az, hogy a BMW
Financial Services finanszírozással olyan pénzügyi szolgáltatáshoz
jussanak vásárlói, amely elvárásaiknak maximálisan megfelel, üzleti
tevékenységüket nagy mérték ben segíti és elégedettségüket
tovább erősíti.
A BMW Financial Services szolgáltatás alkalmas arra, hogy minden
BMW vásárló személyre szabott finanszírozási igényét kielégítse.
A BMW Biztosítások a BMW Financial Services szolgáltatás
csomag részeként lehetôséget nyújtanak arra, hogy minden BMW
vásárló igényének legmegfelelőbb gépjármű-biztosításhoz jusson.
Amikor Ön egy BMW vásárlása mellett dönt, a legfőbb szempont
az, hogy a választott gépjármű megfeleljen a minôség iránti magas
szintű elvárásainak. A BMW Financial Services szolgáltatások
is ennek az elvárásnak kívánnak eleget tenni, legyen szó új vagy
használt BMW gépjármű finanszírozásáról, illetve biztosításáról.
Akárcsak Ön, mi is tudjuk, hogy egy BMW milyen értékeket
hordoz, valamint azt is, hogy mi a vezetés valódi élménye.

Amennyiben Ön már megtalálta álmai autóját a BMW gazdag
modellpalettájáról, most a BMW Financial Services csomagból
az Ön igényeinek legmegfelelőbb finanszírozási ajánlatot
választhatja ki.
2. Miért érdemes a BMW Financial Services finanszírozási
szolgáltatásait választani?
• Minden, a BMW-hez kapcsolódó szolgáltatás egy helyen
• Országos értékesítési hálózat: a BMW Hungary Kft.
minden hivatalos Márkakereskedésében elérhetô
• Rugalmas, gyors és személyre szabott ügyintézés
• Versenyképes és megbízható kondíciók
• Ügyfélközpontúság
3. Mit kínál Önnek a BMW Biztosítás?
A BMW Biztosítások egyedülállóan kedvező feltételekkel
rendelkező Casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítsi
termékek, kizárólag BMW tulajdonosok részére. A BMW
Biztosítások csak a BMW hivatalos márkakereskedői hálózatán
keresztül vehetők igénybe.
4. Kinek ajánljuk a BMW Financial Services
szolgáltatásait?
• Magánszemélyeknek
• Egyéni vállalkozóknak
• Társas vállalkozásoknak
• Gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak

Célunk ezzel az összefoglalóval az, hogy az Ön segítségére legyünk az igényeihez legmegfelelôbben illeszkedô BMW
Finanszírozás és Biztosítás kiválasztásában. Reméljük, hogy hamarosan Önt is a BMW Financial Services megelégedett
ügyfelei között köszönthetjük. Bôvebb információért látogasson el a www.bmwfs.hu honlapra.

A BMW Financial Services finanszírozási szolgáltatásait Magyarországon BMW Credit (hitel) és BMW Leasing (pénzügyi lízing) konstrukció
esetén a Merkantil Bank Zrt., BMW Rent (tartós bérlet) esetén pedig a Merkantil Bérlet Kft. nyújtja.
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Az árlista érvényessége: 2020. novemberi gyártástól a következő árlista kiadásáig.
Az árlistában szereplő adatok, árak és felszereltségek változtatásának jogát fenntartjuk.
Jelen árlista a BMW Hungary Kft. által a magyar piacra szállított gépjárművek modelljeivel, technikai adataival, alapáraival és konfigurációs lehetőségeivel (alapfelszereltség és kiegészítő felszereltség) kapcsolatban tartalmaz
tájékoztató jellegű információt. Az Európai Unió más országaiban az egyes modellek alap- és kiegészítő felszereltségét illetően eltérések fordulhatnak elő a felszereltség jelen árlistában megjelölt terjedelmétől, illetve az
itt megjelölt konfigurációs lehetőségektől. Kérjük, hogy vásárlás előtt minden esetben szíveskedjen hivatalos BMW Márkakereskedőjénél helyben tájékozódni az általa felkínált különböző, az adott országra jellemző változatok
tekintetében. Az adatok, árak és felszereltségek megváltoztatásának joga fenntartva.
BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.)
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