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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

BMW iX3 ÁRLISTA.

Érvényes: 2021. januári gyártástól.
Modell

EUROTAX
kód

Hengerűrtartalom/
Hengerek száma

Teljesítmény

NA / NA

210 (286)

kW (LE)

cm3

iX3

1099M001

Nettó ár
regisztrációs
adó nélkül

Regisztrációs adó

Bruttó ár

Ft

Ft

Ft

18 102 362

0

22 990 000

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 márkakereskedőjétől! 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!
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ALAPFELSZERELTSÉG.

Szervizszolgáltatás
Akkumulátor tanúsítvány



Technika – Motor, meghajtás, sebességváltó
Fékenergia visszanyerés



Nagyfeszültségű akkumulátor



Elektromos hajtóegység (electric drive unit)



Energia‑visszanyerési rendszer (recuperation system)



Driving Experience kapcsoló



AC/DC töltés



Töltőkábel (mód 3), 3 fázisú



Technika – Futómű
Adaptív futómű



Belső hűtésű első/hátsó féktárcsák



Elektromechanikus rögzítőfék



Fékbetét‑kopás kijelző



Lejtmenet vezérlés



Servotronic



Technológia – Vezetést támogató rendszerek
Driving Assistant Professional



Gázolás‑ és ütközésveszélyre figyelmeztető jelzés fékelőkészítéssel



Parkolóasszisztens



Technológia – Világítás, láthatóság
Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör



Külső és belső tükör csomag



Fényszóró‑távolságállítás



Esőszenzor és automatikus világításvezérlés



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



Hangulatvilágítás



LED‑es fényszórók kibővített tartalommal



Nappali menetfény



"Üdvözlő fény", a rádiótávirányítóval történő nyitáskor a helyzetjelző fény és a hátsó lámpák bekapcsolása



Csomagok
Inspiring



Fényezés/Kárpitozás
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Műbőr kárpitozás



Metál fényezés



iX3

Külső felszereltség – Kerekek
19" Könnyűfém aerodinamikai keréktárcsák 842, kétszínű



Kerékőr csavarok



Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer



Gumijavító készlet



Gumiabroncs‑biztosítás



Külső felszereltség – Külső felszereltség
Air breather dizájnelem Pearl Króm kivitelben BMW i logóval



BMW i specifikus tartalmak kék színben



B‑oszlop matt fekete színben



BMW Individual Exterior Line alumínium (selyemfényű)



Tetősín alimínium kivitelben (selyemfényű)



Ablakmélyedések fekete kivitelben



Külső ajtókilincsek a gépkocsi színére fényezve



Külső visszapillantó tükrök elektromosan állítható, fűtött kivitelben



Külső visszapillantó tükrök a gépkocsi színére fényezve (alsó rész fekete)



Belső felszereltség – Design belső tér
Ajtóküszöbök elöl "BMW i" felirattal



Galvanziált díszítés a kapcsolók körül



Magasfényű fekete belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel



Sensatec műszerfalborítás



Napellenzők a vezető és az első utas számára



Belső felszereltség – Ülések
5 üléshely



Bázis kivitelű első ülések



Gyerekülés‑rögzítés: ISOFIX rögzítési pontok



Kartámasz elöl



Középső kartámasz hátul



Lehajtható, 40:20:40 arányban osztott hátsó üléstámlák



Ülésállítás, elektromos, memória funkcióval



Ülésfűtés a vezető és az első utas számára



Üléstáma‑állítás a hátsó ülésekhez



Belső felszereltség – Klíma
Automatikus klímaberendezés, 3 zónás



Hővédő üvegezés
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ALAPFELSZERELTSÉG.

Belső felszereltség – Funkció/kezelés
12 V‑os csatlakozó elöl a tárolórekeszben



Ablakemelő elöl/hátul, elektromos működtetésű



Automatikus csomagtértető működtetés



Csomagtér megvilágítás



Csomagtér elválasztó háló



Dohányzócsomag



iDrive kontroller



Kulcsnélküli indítás



Panoráma üvegtető



Pohártartók: 2 elöl és 2 hátul a középső könyöktámaszban



Rögzítőszemek a csomagtartóban



Start / Stop gomb kék színben



Szerszámkészlet a csomagtartó‑padlólemez alatt



Tárolócsomag



Velúr lábszőnyeg



Belső felszereltség – Kormánykerekek
Multifunkciós kormánykerék



Sport bőrkormány



Mechanikus kormányoszlop‑állítás hossz‑ és függőleges irányban



Biztonság

6|

Akusztikus gyalogosvédelem



Aktív védelem



Állítható fejtámlák



Dinamikusan működő féklámpák, a féklámpák fékezőerőtől függő fényerősséggel világítanak



Dinamikus stabilitás ellenőrzés (DSC), blokkolásgátló (ABS), dinamikus kipörgésgátló rendszer (DTC)



Éberséfigyelő asszisztens (Attentiveness assistant)



Szélvédőmosó fúvókák a motorháztetőn, fűtött



Utasoldali légzsák hatástalanítása



BMW Vészhívás (Legal Emergency Call)



Hárompontos automata biztonsági övek belső övzárral és pirotechnikai övzár‑feszítőkkel



Elakadásjelző háromszög, elsősegélydoboz



Fejlégzsák elöl és hátul



Légzsák a vezető és az első utas számára



Oldallégzsákok elöl



Oldalütközés‑védelem



Passzív gyalogosvédelem



Ütközésérzékelő
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Biztonság – Gépkocsi védelme
Elektronikus indításgátló



Hátsó ajtók mechanikus gyerekzárral



Központi zár, önmagát feltöltő rádiótávirányítóval



Riasztóberendezés



Kommunikáció – Rádió/navigáció
BMW Live Cockpit Professional



DAB tuner



Sztereó hangsugárzórendszer 6 hangszóróval



Kommunikáció – Információ
ConnectedDrive szolgáltatások



Connected Professional csomag



Fedélzeti számítógép



Personal Profile, személyre szabott beállítások



Szervizintervallum‑kijelző a műszerfal kombinált műszeregység kijelzőjén



Teleszerviz



Vezeték nélküli mobiltelefon töltés
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Kód

Biztonság

Bruttó
kisker. ár
HUF

iX3

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Gumiabroncsnyomás‑figyelő rendszer

2VB

0



Elakadásjelző háromszög

428

0



4U9

0



‑M
 ind a négy gumiabroncs nyomásának elektronikus ellenőrzése
‑ Szöveges és képes figyelmeztetés szükség esetén.
Akusztikus gyalogosvédelem

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.
Utasoldali légzsák hatástalanítása
Aktív védelem

5DA

0



5AL

0



6AF

0



met

0



Biztonsági csomag az utasok védelme érdekében közelgő baleset esetén.
Tartalma:
‑ Övfeszítés
‑ Ablakok bezárása (opcionálisan a napfénytető bezárása)
‑ Baleset bekövetkezte után a gépjármű lefékezése
BMW Vészhívás (Legal emergency call)

Fényezés
Metál fényezés
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416 ‑ Karbonfekete



A72 ‑ Kasmír ezüst



A90 ‑ Sophisto szürke briliáns hatással



A96 ‑ Kristály fehér



C1M ‑ Phytonic kék



csak a 3DE felszereléssel együtt



C3C ‑ Piemont vörös



csak a 3DE felszereléssel együtt



 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Külső felszereltség
Tetősín aluminium kivitelben (selyemfényű)
Specifikus külső dizájnelemek törlése

Bruttó
kisker. ár
HUF

iX3

Kód

3AT

0



3DE

0



‑B
 MW i‑specifikus kék külső díszítőelemek cseréje Frozen szürke színűre (díszgyűrű a veséken, diffúzorpanel a hátsó lökhárító
burkolatában)
‑ BMW i‑specifikus kék díszcsík cseréje az ajtóburkolatban Pearl Chrome színűre.
BMW Individual Exterior Line alumínium (selyemfényű)

3MB

0



Selyemfényű alumínium kivitelben:
‑ Oldalsó díszlécek keretei
‑ Ablakmélyedések

Magasfényű fekete kivitelben:
‑ Ablakvezető sínek
‑ B‑ és C‑oszlopok borítása
‑ Tükörtalp, tükörháromszög és a tükrök keretei

BMW Individual tetősín magasfényű "Shadow Line" kivitelben
BMW Individual magasfényű Shadow Line

3MC

0



760

138 500



7M9

67 600



Elemek magasfényű fekete színben:
‑ Oldalsó díszlécek keretei
‑ Ablakmélyedések
‑ Ablakkeretek
‑ B‑ és C‑oszlopok borítása
‑ Tükörtalpak, tükörháromszög és a tükrök keretei

BMW Individual magasfényű Shadow Line kibővített tartalommal
Vese kerete magasfényű fekete színben.

|9

Kód

Felszereltségi csomagok
Inspiring

7EY

Bruttó
kisker. ár
HUF
0

iX3

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.



Fényezés:
‑ A96 Kristály fehér (alternatívan: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Kárpitozás:
‑ K8H7 Műbőr kárpitozás, Fekete, díszvarrással | Fekete (alternatívan: K8MU)
Keréktárcsák:
‑ 1VA 19" Könnyűfém aerodinamikai keréktárcsák 842, kétszínű (alternatívan: 1VE)
Tartalom:
‑ 4UR Hangulatvilágítás
‑ 494 Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
‑ 6NW Vezeték nélküli mobiltelefon töltés
a 7EZ felszereléssel nem rendelhető



Impressive

7EZ

1 671 600



Fényezés:
‑ A96 Kristály fehér (alternatívan: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Kárpitozás:
‑ MAH7 Vernasca bőrkárpit Fekete, díszvarrással | Fekete (alternatívan: MAFO / MAMU / MAPQ)
Keréktárcsák:
‑ 1VE 20" Könnyűfém aerodinamikai keréktárcsák 843, kétszínű, eltérő méretű gumiabroncsokkal
Tartalom:
‑ 3KA Akusztikus üvegezés
‑ 322 Komfort bejutás
‑ 481 Sportülések a vezető és az első utas számára
‑ 488 Gerinctámasz a vezető és az első utas számára
‑ 4V1 BMW IconicSounds Electric
‑ 552 LED‑es Adaptív fényszórók
‑ 5AC Távolságifényszóró‑asszisztens
‑ 5DN Parkolóasszisztens Plus
‑ 610 BMW Head‑up kijelző
‑ 688 HiFi hangsugárzórendszer harman/kardon
‑ 6U8 BMW gesztusvezérlés
a 7EY felszereléssel nem rendelhető



Kerekek
19" Könnyűfém aerodinamikai keréktárcsák 842, kétszínű

1VA

0



8 J × 19 / gumiabroncsok: 245/50 R19
Jet fekete.
Kétszínű berakással.
a 7EZ felszereléssel nem rendelhető

20" Könnyűfém aerodinamikai keréktárcsák 843, kétszínű, eltérő méretű gumiabroncsokkal



1VE

7EZ felszereléssel együtt

574 100



0



0



8 J × 20 / gumiabroncsok: 245/45 R20
9,5 J × 20 / gumiabroncsok: 275/40 R20
Jet fekete, polírozott.
Szálcsiszolt Alumínium berakással.
Gumiabroncs javító készlet

2VC

‑ Tömítőanyag
‑ Elektromos 12 V‑os kompresszor
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Kárpitozás
Műbőr kárpitozás

K8

Bruttó
kisker. ár
HUF
0

iX3

Kód



a 481 felszereléssel nem rendelhető



K8H7 ‑ Fekete, díszvarrással | Fekete



K8MU ‑ Mokka, díszvarrással | Fekete



Vernasca bőrkárpit

MA

0



csak a 7EZ + 481 felszereléssel együtt



MAFO ‑ Canberra bézs, díszvarrással | Fekete



MAH7 ‑ Fekete, díszvarrással | Fekete



MAMU ‑ Mokka, díszvarrással | Fekete



MAPQ ‑ Konyak, díszvarrással | Fekete



Design, belső tér
Sensatec műszerfalborítás

4AW

Magasfényű sötét tölgy nemesfa belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel

0



4K1

101 400



4K9

50 700



4LH

101 400



4LQ

101 400



4LU

0



4U0

0



775

101 400



Adaptív futómű

223

0



Adaptív M futómű

2VF

165 500



4V1

0



‑F
 ekete színben, szürke kontrasztvarrással
‑ Felkartámaszok az ajtókban elöl/hátul Sensatec kivitelben

Finomcsiszolású Alumínium belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel
Fineline Cove nemesfa belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel

Szürke erezett nyárfa nemesfa belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel
Magasfényű fekete belső díszítőelemek Pearl króm kiemeléssel
Galvanziált díszítés a kapcsolók körül
Galvanizált elemek:
‑ A multifunkciós kormánykerék gombjai
‑ Start / stop gomb
‑ Audió és klímavezérlő gombok
‑ Ablakemelő kapcsolók elöl
‑ Tükörbehajtás gombja a vezető oldalán
BMW Individual antracit tetőkárpit

Tetőkárpit, kalaptartó, oszlopborítások és napellenzők antracit kivitelben.

Futómű
Útviszonyoknak és a vezetési módnak megfelelő lengéscsillapító állítás.
A Driving Dynamic Control kapcsolóval "Comfort" és "Sport" beállítások választhatóak.

Meghajtás/Sebességváltó
BMW IconicSounds Electric

‑ Különféle hangeffektusok segítségével növeli még tovább a vezetési élményt
‑ A hangzások beállítása a központi kijelzőn keresztül lehetséges
‑ A háttérhang intenzitása a Driving Experience kapcsolóval kiválasztott menetprogramtól függően változik:
Sport: markánsan kifejező akusztikus visszajelzés.
Comfort: kiegyensúlyozott akusztikai élmény.
Eco Pro: a BMW IconicSounds teljesen inaktív marad.
csak a 7EZ felszereléssel együtt
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Kód

Vezetést segítő felszerelések
Parkolóasszisztens

5DM

Bruttó
kisker. ár
HUF
0

iX3

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.



Tartalma:
‑ Tolatókamera (3AG)
‑ Parkolóasszisztens:
Segíti a párhuzamosan és merőlegesen végrehajtott parkolási manővereket. Parkolási hely meghatározása ultrahangos érzékelők
segítségével. Optimális parkolási ív kalkulálása és a kanyarodás automatikus kontrollálása a parkolás alatt. Aktiválás hátramenetbe
kapcsolás által, vagy manuálisan a kezelőgomb segítségével. Vetítés a központi kijelzőre történik.
‑ Tolatási asszisztens
35 km/h sebesség alatt az előre megtett út utolsó 50 m‑ét megjegyzi a rendszer és ha a vezető úgy kívánja, hátramenetbe
kapcsolás esetén az autó visszatolat (a gázadás ‑ max 10 km/h sebességig ‑ és fékezés a vezető feladata).
az 5DN felszereléssel nem rendelhető



Parkolóasszisztens Plus

5DN

0



Kamera és ultrahang‑alapú asszisztencia rendszer. Tartalma:
‑ Parkolóasszisztens:
Segíti a párhuzamosan és merőlegesen végrehajtott parkolási manővereket. Parkolási hely meghatározása ultrahangos érzékelők
segítségével. Optimális parkolási ív kalkulálása és a kanyarodás automatikus kontrollálása a parkolás alatt. Aktiválás hátramenetbe
kapcsolás által, vagy manuálisan a kezelőgomb segítségével. Vetítés a központi kijelzőre történik.
‑ Surround View:
Kamerás rendszer az autó környezetének 360 fokban történő megjelenítésére a központi kijelzőn az első és a tükörkamerák
segítségével. Panoráma nézet.
csak a 7EZ felszereléssel együtt



az 5DM felszereléssel nem rendelhető



Driving Assistant Professional

5AU

0

Kamera és radar alapú vezetést segítő rendszer.
‑ Kormányzási és sávtartó asszisztens, amely segít a járművet a sáv közepén tartani 0‑180 km/h sebességtartományban.
Tartalmazza az aktív oldalirányú ütközés elleni védelem funkcióval ellátott sávtartó asszisztenst, mely azáltal óv az ütközések
ellen, hogy a forgalom valamely másik résztvevőjével való oldalirányú ütközés akut veszélye esetén beavatkozik a kormányzásba
70‑210 km/h között. A funkció működéséhez a vezetőnek mindkét kezét a kormányon kell tartania, hogy bármely pillanatban be
tudjon avatkozni, ha szükséges.
‑ Keresztirányú forgalomra figyelmeztetés.
‑ Egészségügyi vészhelyzet esetén a Vészfékasszisztens képes rövid időre átvenni a jármű irányítását és állóra fékezni.
‑ Mentésifolyosó‑asszisztens: amennyiben autópályán forgalmi torlódást érzékel a rendszer, a járművet a sáv szélére kormányozza.
További információkat a műszerfalon jelez. A funkció csak a Kormányzási és sávtartó asszisztens aktív állapotában működik.
‑ Manuális sebességhatár‑asszisztens:
A Sebességhatár‑kijelzést és az Aktív sebességtartó automatikát ötvöző Manuális sebességhatár‑asszisztens a vezető általi
jóváhagyást követően beemeli az észlelt megengedett sebességet az Aktív sebességtartó automatikába (ACC).
‑ Elkerülő asszisztenssel
‑ Kereszteződésre való figyelmeztetéssel
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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Látást segítő felszerelések
Külső és belső tükör csomag

430

Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör

Bruttó
kisker. ár
HUF

iX3

Kód

0



431

0



4UR

0



552

0



5A4

0

5AC

0

Elektrokromatikus belső és külső (csak a vezető oldalán) visszapillantó tükrök. Külső tükrök elektromos behajtási funkcióval.
Automatikus parkoló funkcióval (az utas oldalán).
Hangulatvilágítás

Tartalom:
‑ LED hangulatvilágítás
‑ Ajtózseb‑világítás
‑ Világítás a tárolórekeszekben elöl
‑ Lábtérvilágítás elöl
‑ Műszerfal‑megvilágítás
‑ Megvilágítás az ajtókban
‑ 6 db meghatározott világítástípus eltérő színekben
‑ Welcome Light Carpet funkció: Fényszőnyeg vetítése az ajtóküszöbök elé.
LED‑es Adaptív fényszórók

LED technológiával:
‑ Irányjelzők
‑ Tompított‑ és távolsági fényszórók
‑ Nappali menetfény
‑ Két részes LED hátsó lámpák, féklámpával, irányjelzővel és ködzárfénnyel LED techológiával
‑ Tolatólámpa LED techogiával
‑ BMW Selective Beam (vakításmentes) funkcióval.
csak az 5AC + 7EZ felszereléssel együtt

LED‑es fényszórók kibővített tartalommal




LED technológiával:
‑ Tompított‑ és távolsági fényszórók
‑ Nappali menetfény
‑ Kanyarfény
‑ Hátsó lámpák

az 552 felszereléssel nem rendelhető
Távolságifényszóró‑asszisztens




A fényszórók automatikus ki/bekakpcsolása a közlekedési helyzethez alkalmazkodva.
csak a 7EZ felszereléssel együtt



Ülések
Ülésállítás, elektromos, memória funkcióval

459

0



Üléstáma‑állítás a hátsó ülésekhez

461

0



Sportülések a vezető és az első utas számára

481

0



488

0

Elektronikus ülésmagasság állítás, ülésállítás hosszirányba, ülés‑dőlésszög, és háttámla‑dőlésszög állítás.
Előre 6 fokkal, hátra 5 fokkal állítható üléstámlák.
Tartalmazza a háttámla elektromos állítását.
csak a MA + 7EZ felszereléssel együtt

Gerinctámasz a vezető és az első utas számára




Állítható magasság és mélység.

csak a 7EZ felszereléssel együtt

Ülésfűtés a vezető és az első utas számára



494

0
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Kód

Kormánykerekek
Sport bőrkormány

Bruttó
kisker. ár
HUF

iX3

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

255

0



Hővédő üvegezés

420

168 900



Automatikus klímaberendezés

534

0



Riasztóberendezés

302

0



Komfort bejutás

316

0



322

0



Klimatizálás
A hátsó ablak és hátsó oldalablakok számára.
3 zónás.

Funkció/Kezelés
Automatikus csomagtértető működtetés

Kulcs nélküli bejutás a járműbe elöl, a csomagtartó nyitása, illetve a jármű elindítása. Tartalmazza a csomagtartó érintés nélküli
nyitását/zárását.
Megvilágított ajtókilincsekkel.
csak a 7EZ felszereléssel együtt

Vonóhorog, elektromosan be‑ és kihajtható, tengelycsapos vonófejjel
Akusztikus üvegezés



3AC

371 500



3KA

0



Mindkét első oldalablaknál.
csak a 7EZ felszereléssel együtt



Panoráma üvegtető

402

Csomagtér‑elválasztó háló

413

0



Velúr lábszőnyeg

423

0



Dohányzócsomag

441

0



Lehajtható hátsó üléstámlák

465

0



Tárolócsomag

493

0



0



Elektromos működtetéssel és a napfényvédelemmel, gombnyomásra nyitás‑, elcsúsztatás funkcióval és szélterelővel. Kényelmes
nyitás és zárás a jármű kulcsán keresztül.
‑A
 hátsó üléssor mögött
‑ 2 további rögzítőpont a a tetőben és egy tárolótáska
Elöl és hátul.

Hamutartó és cigarettagyújtó elöl a középkonzolban.
40:20:40 arányban osztott, dönthető üléstámlák. Pohártartók a középső kartámaszban.
Tartalom:
‑ Tárolórekesz a vezető oldalán a lámpakapcsoló konzol alatt
‑ USB‑C dupla töltő a hátsó középkonzolban (2.1 A)
‑ Tárolóháló az első ülések háttámláján
‑ 12 V csatlakozó a csomagtér jobb oldalában
‑ Multifunkciós kampók a csomagtér jobb oldalában
‑ Tárolóháló a csomagtér bal oldalában.
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Rádió/Navigáció
DAB tuner

Bruttó
kisker. ár
HUF

654

iX3

Kód

0



0



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

Információ/Telefon
BMW Head‑Up kijelző

610

A gépkocsi vezetésével kapcsolatos információk kivetítése a szélvédőre a vezető látószögében alul. Fényerő állítható.
csak a 7EZ felszereléssel együtt



Teleszerviz

6AE

ConnectedDrive Services

6AK

Connected csomag Professional

6C3

BMW Drive Recorder

6DR

0



0



A gépjárműben található SIM kártya segítségével a jármű szervizadatai továbbításra kerülnek közvetlenül a BMW‑hez.
Intelligens hálózati technológia az információszolgáltatás és szórakoztatás jegyében.
BMW Online (pl. hírek) 3 évig ingyenesen elérhető. Lehetővé teszi okostelefonok bizonyos applikációinak integrálását az autóba
(My BMW App).
0



Remote Services (Távszolgáltatások):
Távolsági funkciók (pl. ajtók nyitása/zárása, címek továbbítása a járműbe) használata okostelefonon keresztül (My BMW App).
Használata ingyenes.
Concierge Service:
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.
Real Time Traffic Information (Valós idejű közlekedési információk):
Valós idejű közlekedési információk szolgáltatása autópályán, főbb útvonalakon, városokban. A forgalmi helyzet alapján alternatív
útvonalak javasolása.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól; majd meghosszabbítható
Okostelefon‑integráció.
A szolgáltatás használata ingyenes.
67 600



Lehetővé teszi a jármű környezetéről videó készítését és annak visszajátszását a központi kijelzőn vagy más eszközön az USB
csatlakozáson keresztül. A videófelvételekkel együtt az olyan fontos járműinformációk, mint a sebesség és a GPS‑pozíció is
rögzítésre kerülnek.
A videofelvétel készítésének és felhasználásának jogszerűsége azon ország vonatkozó jogszabályaitól függ, amelyben a
gépjárművet illetve a felvétel funkciót használják, illetve ahol a videofelvétel felhasználásra kerül.
A gépjármű tulajdonosa illetve használója felel a használatért és a vonatkozó szabályok betartásáért. Kérjük tájékozódjon e
szabályokról a használat előtt!
csak az 5DN / 7EZ felszereléssel együtt
Vezeték nélküli mobiltelefon töltés



6NW

0



Induktív mobiltelefontöltés funkcióval a középkonzolban (QI szabvány).
Kibővített funkcionalitás:
‑ Vezetéknélküli töltés
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Információ/Telefon
BMW Live Cockpit Professional

6U3

BMW gesztusvezérlés

6U8

Bruttó
kisker. ár
HUF
0

iX3

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.



‑
‑
‑
‑
‑

 2,3" méretű, digitális, programozható műszerfali kijelző
1
10,25" nagyfelbontású központi kijelző
BMW Operációs rendszer 7, variálható "widgetekkel", valós idejű kijelzéssel
Navigációs rendszer
Intuitív vezérlési lehetőség a közvetlen funkciógombokkal, iDrive kontrollerrel, érintésvezérléssel vagy gesztusvezérléssel (6U8
opció esetén)
‑ Felhasználói profil: eltárolt profilja alapján lehetővé teszi a jármű használójának azonosítását és jogosultságának ellenőrzését. A
járműnek az adott személyhez kötődő összes beállítása (ülés, klímaberendezés, szórakoztató funkciók stb.) az adott profilnak
megfelelően módosul
‑ 2 db USB csatlakozó töltés és adatátvitel funkcióval
‑ 4G LTE konnektivitás
A térképadatbázis‑frissítések 3 éven át licenszdíj megfizetése nélkül kérhetők a hivatalos BMW Márkakereskedésekben vagy a
ConnectedDrive ügyfélportálról letöltve USB adathordozón keresztül.
0



Specifikusan meghatározott funkciók vezérlése (3D érzékelő segítségével) a középkonzol feletti tartományban kézmozdulatok
segítségével:
‑ infotainment rendszerek kezelése egyszerű kézmozdulatokkal (pl. lapozás, kijelölés, fordítás, megnyomás). Olyan kézmozdulattal
vezérelhető funkciók, mint bejövő hívások fogadása/elutasítása, megjelenő üzenetek bezárása (pl. közlekedési információk),
személyes beállítások és Surround View (360°).
‑ minden helyzetben elérhető kézmozdulatok (pl. hangerő‑állítás)
‑ spontán helyzetfüggő reakciók (pl. telefonhívás elutasítása)
‑ használati segéd a központi kijelzőn az aktuálisan elérhető kézmozdulatokról
Megjegyzés:
‑ nincs szükség speciális aktiválásra (pl. gomb megnyomása)
‑ közvetlen visszajelzés a számítógéptől (akusztikus és vizuális).
csak a 7EZ felszereléssel együtt



HiFi/Szórakoztató rendszerek
HiFi hangsugárzórendszer harman/kardon

688

0



High‑End hangsugárzórendszer, digitális erősítővel, 9 csatornával, 464 W teljesítménnyel, 16 hangszóróval.
csak a 7EZ felszereléssel együtt



Szervizszolgáltatás
Service Inclusive ‑ 5 év / 100 000 km

7NH

192 900



Service Inclusive Plus ‑ 5 év / 100 000 km

7NA

872 100



8A2

0



Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások.

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: 2021. januári 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.)

2101-G08-HU

