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AZOKNAK, AKIK A
VILÁGOT VEZETIK
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BMW 7-ES LIMOUSINE ÁRLISTA.

Érvényes: 2020. novemberi gyártástól.
Modell

EUROTAX
kód

HengerTeljesít
űrtartalom/ mény
Hengerek
száma

cm3

kW (LE)

Nettó ár
regisztrációs
adó nélkül

Regisztrációs
adó

Bruttó ár

Ft

Ft

Ft

Fogyasztás1
kézi / aut.
seb.váltóval

CO2-1
kibocsátás

740i (AT)

1007B016

2 998 / 6

245 (333)

23 383 465

400 000

30 097 000

- / 7,9-8,6

- / 180-197

740Li (AT)

1007B017

2 998 / 6

245 (333)

25 028 346

400 000

32 186 000

- / 8,0-8,8

- / 183-200

740Li xDrive (AT)

1007B018

2 998 / 6

245 (333)

25 899 213

400 000

33 292 000

- / 8,6-9,4

- / 196-214

750i xDrive (AT)

1007B004

4 395 / 8

390 (530)

29 141 732

400 000

37 410 000

- / 10,5-10,9

- / 239-249

750Li xDrive (AT)

1007B005

4 395 / 8

390 (530)

30 629 134

400 000

39 299 000

- / 10,5-11,0

- / 241-252

730d (AT)

1007D013

2 993 / 6

210 (286)

22 416 535

76 000

28 545 000

- / 5,6-6,2

- / 147-162

730d xDrive (AT)

1007D014

2 993 / 6

210 (286)

23 287 402

76 000

29 651 000

- / 6,0-6,6

- / 158-172

730Ld (AT)

1007D015

2 993 / 6

210 (286)

23 706 299

76 000

30 183 000

- / 5,7-6,3

- / 149-164

730Ld xDrive (AT)

1007D016

2 993 / 6

210 (286)

24 575 591

76 000

31 287 000

- / 6,1-6,7

- / 159-175

740d xDrive (AT)

1007D017

2 993 / 6

250 (340)

25 214 173

76 000

32 098 000

- / 6,0-6,6

- / 158-173

740Ld xDrive (AT)

1007D018

2 993 / 6

250 (340)

26 629 134

76 000

33 895 000

- / 6,1-6,7

- / 159-175

745e (AT)

1007B007

2 998 / 6

290 (394)

25 459 055

0

32 333 000

- / 1,8-2,1

- / 41-49

745Le (AT)

1007B008

2 998 / 6

290 (394)

26 727 559

0

33 944 000

- / 1,8-2,2

- / 41-51

745Le xDrive (AT)

1007B009

2 998 / 6

290 (394)

27 794 488

0

35 299 000

- / 2,1-2,5

- / 49-56

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!
1
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	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.

ALAPFELSZERELTSÉG.

1

2

3

4

1

BMW Live Cockpit Professional

2

Környezet-megvilágítás

3

Komfort bejutás

4

LED-es hátsó lámpák 

A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.
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745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740i

740Li

740Li xDrive

ALAPFELSZERELTSÉG.

Service Inclusive
Service Inclusive ‑ 5 év / 100.000 km

             

Akkumulátor tanúsítvány

  

Technológia – Motor, meghajtás, sebességváltó
Akusztikus gyalogosvédelem

  

Benzinnel történő tankolást megakadályozó rendszer

     

Benzin részecskeszűrő

    

BMW TwinPower Turbo technológia

             

Diesel részecskeszűrő

  
     

Driving Experience kapcsoló "Adaptive" móddal

             

Kipufogócső a jobb és bal oldalon, krómozott kipufogóvéggel

             

Mild‑hibrid technológia

     

Olajszerviz‑intervallum ‑ 24 hónap/30,000 km

             

Steptronic sebességváltó

             

xDrive összkerékmeghajtás változó nyomatékelosztással
EU6 kipufogógáz előírás

  



  



             

Technológia – Futómű
Adaptív futómű

             

Fékbetét kopáskijelző

             

Féktárcsák elöl és hátul belső hűtéssel

             

Elektromos rögzítőfék, automatikus Hold‑funkcióval

             

Servotronic, az aktuális sebességtől függő szervorásegítés

             

Adaptív légrugózás mindkét tengely számára

             

Technológia – Vezetést támogató rendszerek
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Driving Assistant

             

Parkolássegítő rendszer (PDC) elöl, hátul

             

Parkolóasszisztens

             

Sebesség korlátozó berendezés

             

Sebességtartó automatika fékező funkcióval

             

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

740i

Technológia – Világítás, láthatóság
Kibővített tükör csomag

             

Fűtött szélvédőmosó fúvókák

             

LED‑es Adaptív fényszórók

             

LED‑es hátsó ködlámpák

             

LED‑es hátsó lámpák

             

Távolságifényszóró‑asszisztens

             

Kárpitozás, fényezés
Dakota bőrkárpit

             

Fényezés (nem metál)

             

Külső felszereltség – Kerekek
18" Könnyűfém keréktárcsák, multiküllős 619

  

19" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 620

        
 

Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

             

Gumiabroncsjavító készlet

             

Kerékőr csavarok

             

Gumiabroncs‑biztosítás

             

Külső felszereltség – Külső felszereltség
Első vese alakú díszrács, függőleges krómozott lamellákkal

             

Belső felszereltség – Design, belső tér
"Fineline" nemesfa magasfényű belső díszítőelemek, alumínium díszítéssel

             

Küszöb belépőburkolat betétek BMW felirattal elöl és hátul

  

Küszöb belépőburkolat betétek, megvilágítással

     
 

  

Belső felszereltség – Ülések
5 üléshely

             

30*20 cm‑es "alagút" a hátsó üléssor középrészén (síalagút funkció)

             

Bázis kivitelű ülések elöl

             

Első kartámasz, tárolórekesszel

             

Középső kartámasz hátul

             

Ülésállítás, elektromos működtetésű, memória funkcióval

             

Ülésfűtés a vezető és az első utas számára
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745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740i

740Li

740Li xDrive

ALAPFELSZERELTSÉG.

Belső felszereltség – Klimatizálás
Automatikus klímaberendezés, 2 zónás

             

Állóhelyzeti hűtés / fűtés
Hővédő üvegezés
Napfényvédő roló a hátsó ablaknál, elektromos működtetéssel

  
             
 



 



 

Belső felszereltség – Funkció/kezelés
12 V csatlakozó elöl/hátul

             

Automatikus csomagtértető működtetés kis záróerő‑igényű automatikával
(Soft‑Close funkció)

             

BMW Display kulcs

             

Hátsó középkonzol tárolórekesszel

             

Kesztyűtartó megvilágítással

             

Komfort bejutás

             

Kulcsnélküli indítás

             

Napellenzők

             

Nemdohányzó csomag

             

Olvasólámpák elöl/hátul

             

Pohártartók

             

Rögzítőszemek a csomagtérben

             

Soft‑Close zárást segítő automatika az ajtóknál

             

Start / Stop gomb a motor indításához és leállításához

             

Töltőkábel (mód 2)

  

Töltőkábel (mód 3; 1 fázisú)

  

Üdvözlő fény
Üvegtető, elektromos működtetésű toló és emelő funkcióval
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Velúr lábszőnyeg

             

iDrive kontroller

             

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

740i

Belső felszereltség – Kormánykerekek
Sport bőrkormány

             

Elektromos kormányoszlop‑állítás

             

Biztonság
Aktív védelem

             

Blokkolásgátló rendszer (ABS)

             

Carbon Core szénszálalapú vázszerkezet‑felépítés

             

Dinamikus kipörgésgátló rendszer (DTC)

             

Dinamikus stabilitás ellenőrzés (DSC)

             

Dinamikus féklámpák, a féklámpák a fékerőtől függő fényerősséggel világítanak

             

Esőszenzor és automatikus világításvezérlés

             

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

             

Hátsó ajtók mechanikus gyerekbiztosítással

             

ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok

             

Környezet‑megvilágítás

             

Utasoldali légzsák hatástalanítása

             

BMW vészhívás

             

Aktív fejpárnák elöl

             

Elakadásjelző háromszög

             

Fejlégzsák elöl és hátul

             

Légzsák és oldallégzsák a vezető és az első utas számára

             

Oldalütközés‑védelem

             

Ütközésérzékelő
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745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740i

740Li

740Li xDrive

ALAPFELSZERELTSÉG.

Biztonság – Gépkocsi védelme
Elektronikus indításgátló (EWS IV)

             

Központi zár rádiótávirányítóval

             

Riasztóberendezés belsőtérvédelemmel és dőlésszögérzékelővel

             

Kommunikáció – Információ
Bekapcsolt világítás‑figyelmeztetés hangjelzéssel és kiegészítőleg a Check‑Control
kijelzőn kikapcsolt gyújtás esetén

             

BMW gesztusvezérlés

             

BMW Head‑Up kijelző

             

BMW Live Cockpit Professional

             

Connected Package Professional

             

ConnectedDrive szolgáltatások

             

Integrált kézikönyv

             

Vezeték nélküli mobiltelefon töltés

             

Szervizintervallum‑kijelző az ellenőrző kijelzőn

             

Teleszerviz

             

Kommunikáció – Rádió / audioberendezés
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CD lejátszó

             

DAB tuner

             

HIFI hangsugárzórendszer

             

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

1

2

3

1

4F4 – Executive Lounge ülés

2

4T7 – Masszázsfunkció elöl

3

5AZ – BMW Lézervilágítás

4

407 – Sky Lounge panoráma üvegtető

4

A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.
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Biztonság
Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

2VB

Elakadásjelző háromszög és elsősegélycsomag

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

0

             

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/h 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.
Aktív védelem

5AL

0

             

0

             

Biztonsági csomag az utasok védelme érdekében közelgő baleset esetén.
Tartalma:
‑ Övfeszítés
‑ Ablakok bezárása (opcionálisan a napfénytető bezárása)
‑ Figyelmeztető asszisztens
BMW Vészhívás

6AC

Manuális és automatikus vészhívás lehetőség.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

745Le xDrive

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

             

0

             

416 ‑ Karbonfekete

745e

740i

745Le

             

0

730Ld

405 300

XC4 felszereléssel együtt

730d

met

Fényezés
Metál fényezés

740Li xDrive

Bruttó
kisker. ár
HUF

740Li

Kód

             

XC5 felszereléssel együtt
csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt

             

475 ‑ Zafírfekete

             

A72 ‑ Kashmir ezüst

             

A90 ‑ Sophisto Grey briliáns hatással

             

A96 ‑ Kristály fehér

             

C1M ‑ Phytonic kék

             

C28 ‑ Donington szürke

             

XC5 felszereléssel együtt

0

csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt
C3E ‑ Bernina szürke Borostyán hatással
BMW Individual metál fényezés

             
             
             

ind

827 400

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

A 778 BMW Individual küszöb belépő burkolatok opció hozzárendelése kötelező,
kivéve 337 M Sport csomag, vagy 7S0 M Sport csomag ‑ Interior design Pure
Excellence kombináció és az XC5 BMW Individual összeállítás M Sport elemekkel
esetén.
C36 ‑ Dravit szürke

             

C3Z ‑ Tanzanite kék

             

X1C ‑ Aventurin vörös

             

X1D ‑ Frozen Bluestone

Fényezés

uni

1 300 200

             

0

             

300 ‑ Alpesi fehér

             

668 ‑ Fekete
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Külső felszereltség
Típusfelirat elhagyása

Kiegészítő külső felirat törlése

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

320

0

          

3DZ

0

             

Az első, oldalsó paneleken található felirat törlése.
csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt
Exterior design Pure Excellence

             

3E1

135 100

             

‑ Veserácsok elöl krómozott kivitelben
Króm kivitelben:
‑ felső légbeömlő rács vízszintes díszítése a gépkocsi szélességében
‑ hátsó lökhárító díszítés, kipufogóvégek kibővített króm díszítéssel
az XC5 felszereléssel nem rendelhető

             

M Aerodinamikai csomag

715

0

             

Aerodinamikailag optimalizált elemek: első/hátsó lökhárító, oldalsó küszöbök. Hátsó
lökhárító Dark Shadow metál berakással.
csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt
M hátsó légterelő

             

754

csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

118 200

             
             

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

7M9

730d

BMW Individual magasfényű Shadow Line kibővített
tartalommal

750Li xDrive

192 500

750i xDrive

760

740Li xDrive

BMW Individual magasfényű Shadow Line

Külső felszereltség

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

             

A következő elemeket tartalmazza magasfényű fekete színben:
‑ Oldalsó díszlécek
‑ Külső ablakmélyedés‑takaróelemek
‑ B oszlop és az ablakkeret, hátul
‑ Tükörháromszög, külső visszapillantó tükrök keretei és takaróeleme
A 337 "M Sportcsomag"‑gal együtt az oldalsó díszlécek alul, az air breather, az első/
hátsó lökhárító díszítőelemek sötét króm kivitelben. Az első vesék középső lamellái
magasfényű fekete kivitelben.
185 800

             

Vesék keretei, hátsó díszítőelem és kipufogóvégek Fekete Króm kivitelben.
Veserácsok magasfényű Fekete kivitelben.
csak a (337 / 7S0 / XC5) + 760 felszereléssel együtt

Exterior design Pure Excellence

             

| 17

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

M SPORT CSOMAG.

BMW 750Li xDrive, Dravit szürke metál (opcionális), 20" M Könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 817 M (opcionális)

BMW Individual "Merino" teljes bőrkárpit Amarone I Fekete
(opcionális), BMW Individual erezett kőris nemesfa fekete/vörös
belső díszítőelemek (opcionális)
A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

BMW 750Li xDrive, BMW Individual magasfényű Shadow Line
kibővített tartalommal (opcionális)

Felszereltségi csomagok
M Sport csomag

337

2 296 300

  

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

   

2 093 700
1 587 200

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

    
 

Választható fényezések:
‑ 300 Alpesi fehér (alternatívan: 416 / 475 / 490 / / A96 / C28 / C36 / C3E / C3Z /
X1C / X1D)
Kárpitozás:
‑ LCSW Dakota bőrkárpit Fekete | Fekete (alternatívan: LCCY / LCDQ / LCEW /
LCMY / LCRI / NACY / NADQ / NAEW / NAFZ / NAMI / NAMY / NARI / NASW /
NMMY / ZBF2 / ZBFQ / ZBFU / ZBNQ / ZBSW / ZBTQ)
Tartalom:
‑ 21F 19" M Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 647 M, kétszínű, eltérő méretű
gumiabroncsokkal (alternatívan: 26F / 26G / 29S / 29V)
‑ 2TB Steptronic Sport sebességváltó
‑ 456 Elektromosan állítható komfortülések elöl
‑ 4LM "Fineline" magasfényű fekete nemesfa díszítőelemek metál hatással
(alternazívan: 4AS / 4AX / 4KE / 4KF / 4ML / XEA / XEB)
‑ 710 M bőrkormány (alternatívan: 2XN)
‑ 715 M Aerodinamikai csomag
‑ 775 BMW Individual antracit tetőkárpit (alternatívan: 776 / XD5)
További tartalom:
‑ M‑specifikus első veserácsok: az oldalsó felületek fekete, első részek selyemfényű
alumínium kivitelben
‑ M‑specifikus kipufogóvégek krómozott kivitelben (a 7M9‑es opcióval együtt sötét
Króm kivitelben)
‑ M ajtóküszöbök, megvilágítással
‑ M lábtámasz
‑ M specifikus kulcs
‑ M felirat elöl oldalt
Megjegyzés:
‑ Metálfény felár ellenében
a 3E1 / 7S0 / 7S5 / XC4 / XC5 felszereléssel nem rendelhető

             

| 19

Felszereltségi csomagok
Executive Lounge

7GZ

3 579 600

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

 



 



 

a 465 / 4UY / LC / NAFZ felszereléssel nem rendelhető

 



 



 

csak a 456 + 453 + 4NB felszereléssel együtt

 



 



 

Tartalom:
‑ 454 Aktív ülésszellőztetés hátul
‑ 460 Komfortülések hátul, elektromosan állítható
‑ 4F4 Executive Lounge ülés
‑ 4F5 Executive Lounge hátsó konzol
‑ 4T6 Masszázsfunkció a hátsó utasülésekhez
‑ 6FR "Experience" hátsó szórakoztató egység

1

Interior design Pure Excellence

Exkluzív "Nappa" bőrkárpit kibővített tartalommal Canberra bézs I Canberra bézs (opcionális),

1

Erezett gesztenye nemesfa belső díszítőelemek fa berakással (opcionális) (a képeken az
Executive Lounge felszereltség is szerepel)
2
3

3
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díszítés a biztonságiöv-rögzítőpaneleken hátul
díszítés a tetőfogantyúkon

A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.

2

Felszereltségi csomagok
M Sportcsomag ‑ Interior design Pure Excellence
kombináció

7S0

1 823 600

  

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

     

1 587 200
1 080 700

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

  
 

Választható fényezések:
‑ 300 Alpesi fehér (alternatívan: 416 / 475 / 490 / C28 / C36 / C3E / C3Z / X1C)
Tartalom:
‑ 4B7 Magasfényű "Fineline" nemesfa belső díszítőelemek (alternatívan: 4AS / 4AX /
4LM / 4ML / XEA / XEB)
‑ 715 M Aerodinamikai csomag
Kerekek:
‑ 21F 19" M Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 647 M, kétszínű, eltérő méretű,
defekttűrő gumiabroncsokkal (alternatívan: 26F / 26G / 29S / 29V)
További tartalom:
‑ külső elemek ezüst króm kivitelben, 760‑as "BMW Individual magasfényű Shadow
Line" opcióval együtt sötét króm kivitelű elemek (kivéve vesék és csomagtér
díszítés)
‑ M felirat elöl oldalt
‑ M ajtóküszöbök, megvilágítással
‑ M lábtámasz és nemesacél pedálok
‑ M specifikus kulcs
‑ Alcantara ( tetőkárpit (Elefántcsont, Canberra bézs, Mokka színben)
‑ 4B7 Magasfényű "Fineline" nemesfa belső díszítőelemek kibővített tartalommal a
következő helyeken: kapaszkodó a tetőben, pohártartónál a hátsó kartámaszban,
biztonsági öv rögzítés a hátsó ülésekhez. (alternatívan: 4AX / 4AS / 4LM / 4ML /
XEA / XEB)
‑ hosszított kivitel esetén: exkluzív kivitelű szőnyegbetétek hátul
Megjegyzés:
‑ Metálfény felár ellenében
‑ 776 BMW Individual tetőkárpit Alcantara/antracit színben lehetséges.
a 337 / 3E1 / 7S5 / XC4 / XC5 felszereléssel nem rendelhető

Interior design Pure Excellence

             

7S5

641 700

             

Tartalom:
‑ Alcantara tetőkárpit (Elefántcsont, Canberra bézs, Mokka)
‑ 4B7 Magasfényű "Fineline" nemesfa belső díszítőelemek kibővített tartalommal
a következő helyeken: kapaszkodó a tetőben, pohártartó a hátsó kartámaszban,
biztonsági öv rögzítés a hátsó ülésekhez. (alternatívan: 4AX / 4AS / 4LM / 4ML /
XEA / XEB)
‑ hosszított kivitel esetén: exkluzív kivitelű szőnyegbetétek hátul
Megjegyzés: 776 BMW Individual tetőkárpit Alcantara/antracit színben lehetséges.
a 2XM / 710 / 775 / XC5 felszereléssel nem rendelhető

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség
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Felszereltségi csomagok
BMW Individual összeállítás

XC4

5 369 300

  

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

   

5 065 400

    

4 626 400

 

Választható fényezések:
‑ C36 Dravit szürke (alternatívan: 300 / 475 / 490 / A72 / A90 / A96 / C1M / C3E /
C3Z / X1C / X1D)
Választható kárpitozás:
‑ ZBTQ BMW Individual teljes bőrkárpit Tartufo | Fekete (alternatívan: ZBF2 /
ZBFQ / ZBFU / ZBNQ / ZBSW)
Tartalom:
‑ 29R 20" BMW Individual Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős, 649 l, kétszínű, eltérő
méretű defekttűrő gumiabroncsokkal
‑ 2XM BMW Individual bőrkormány (alternatívan: 2XN / 710 / XL4)
‑ 4ML BMW Individual zongoralakk belső díszítőelemek (alternatívan: XEA / XEB)
‑ 778 BMW Individual küszöb belépő burkolatok
‑ XD5 BMW Individual Alcantara tetőkárpit (alternatívan: 776)
a 7S5 / XC5 felszereléssel nem rendelhető

             

csak a 403 felszereléssel együtt

BMW Individual összeállítás M Sport elemekkel



XC5

6 487 100

Választható fényezések:
‑ C36 Dravit szürke (alternatívan: 416 / 490 / C28 / C3Z / X1C / X1D)
Választható kárpitozás:
‑ ZBTQ BMW Individual teljes bőrkárpit Tartufo | Fekete (alternatívan: ZBF2 /
ZBFQ / ZBFU / ZBNQ / ZBSW)
Választható tartalom:
‑ 29R 20" BMW Individual Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős, 649 l, kétszínű, eltérő
méretű defekttűrő gumiabroncsokkal (alternatívan: 21F / 26F / 26G / 29S / 29V)
‑ 2TB Steptronic Sport sebességváltó
‑ 456 Komfortülések elöl, elektromosan állíthatók
‑ 4ML BMW Individual zongoralakk belső díszítőelemek (alternatívan: XEA / XEB)
‑ 710 M bőrkormány (alternatívan: 2XN)
‑ 715 M Aerodinamikai csomag
‑ XD5 BMW Individual Alcantara tetőkárpit (alternatívan: 776)

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

 





   

6 284 400
5 777 900
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Felszereltségi csomagok
Business Class csomag

ZBC

1 474 800



1 334 200

337 / XC5 felszereléssel együtt

1 165 400



1 024 800



 






 

745Le xDrive

745e


 

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

 


 

730Ld

730d


 

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

 




 

Tartalom:
‑ 415 Napfényvédő roló a hátsó ablaknál, elektromos működtetéssel
‑ 416 Napfényvédő roló a hátsó ablaknál és a hátsó oldalablakoknál, elektromos
működtetéssel
‑ 456 Komfortülések elöl, elektromosan állíthatók
‑ 4NB Automatikus klímaberendezés, 4 zónás
‑ 4NM Illatvariációk
‑ 688 HiFi hangsugárzórendszer harman/kardon (alternatívan: 6F1)
a 488 felszereléssel nem rendelhető
First Class Upgrade

             

ZFC

2 849 200



3 291 200


 

 



 




 

4F4 felszereléssel együtt

3 222 900

 



 



 

7GZ felszereléssel együtt

2 636 200

 



 



 

454 felszereléssel együtt

2 720 600



3 158 600
ZPH felszereléssel együtt

2 720 600
3 158 600


 



 



 


 

 





 


 



Választható kárpitozás:
‑ NA Exkluzív Nappa bőrkárpit kibővített tartalommal (alternatívan: NMMY / NMRI /
ZBF2 / ZBFQ / ZBFU / ZBNQ / ZBSW / ZBTQ)
Tartalom:
‑ 403 Üvegtető, elektromos működtetésű toló és emelő funkcióval (740i,
750i xDrive, 730d, 730d xDrive, 740d xDrive, 745e modellek részére)
‑ 407 Sky Lounge panoráma üvegtető (740Li, 740Li xDrive, 750Li xDrive, 730Ld,
730Ld xDrive, 740Ld xDrive, 745Le, 745Le xDrive modellek részére)
‑ 453 Aktív ülésszellőztetés elöl
‑ 460 Komfortülések hátul, elektromosan állítható
‑ 4HA Ülésfűtés elöl és hátul (alternatívan: 4HB / 4HC)
‑ 4ND Bőrborítású műszerfal (kivéve ZB kárpitozással)
‑ 4U1 Kerámiafoglalat a kapcsolók körül
‑ 4T7 Masszázsfunkció elöl
‑ 6U9 BMW Touch Command (740Li, 740Li xDrive, 750Li xDrive, 730Ld,
730Ld xDrive, 740Ld xDrive, 745Le, 745Le xDrive modellek részére) (alternatívan:
6FR)
csak a ZBC felszereléssel együtt

             

a LC felszereléssel nem rendelhető
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Felszereltségi csomagok
Innovációs csomag

ZPI

1 916 900

          

Kibővített fűtés csomag

ZPH

1 201 600

          

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Tartalom:
‑ 2VS Executive Drive Pro
‑ 5AZ BMW Lézervilágítás
‑ 5DN Parkolóasszisztens Plus
‑ 5DV Távvezérlésű parkolás
7GZ felszereléssel együtt

606 800

ZFC felszereléssel együtt

474 200

 



 



          

Tartalom:
‑ 460 Komfortülések hátul, elektromosan állítható
‑ 4HC Fűtés komfort csomag
‑ 536 Állóhelyzeti fűtés
csak a 456 / LC felszereléssel együtt

          

a 248 + 494 felszereléssel nem rendelhető

          

Kerekek
Defekttűrő gumiabroncsok

258

0

csak a 21F / 23G / 23K / 24N / 26F / 27Z / 29N / 29R / 29S / 29V / 2WS
felszereléssel együtt

             
  

csak a 21F / 23K / 24N / 26F / 27Z / 29N / 29R / 29S / 29V felszereléssel együtt
19" M Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 647 M,
kétszínű, eltérő méretű gumiabroncsokkal

21F

0

        
 

             

elöl: 8,5 J × 19 / gumiabroncsok 245/45 R19
hátul: 9,5 J × 19 / gumiabroncsok 275/40 R19
Öntött alumínium kerék. Orbit szürke. Polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.

csak a 258 + (337 / 7S0 / XC5) felszereléssel együtt

18" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 642,
defekttűrő gumiabroncsokkal

             

23G

226 300

  

        

csak a 258 felszereléssel együtt

  

        

a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető

  

        

8 J × 18 / gumiabroncsok 245/50 R18
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

18" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 642

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

226 300

740Li xDrive

23H

Kerekek

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

  

        

  

        

  

        

8 J × 18 / gumiabroncsok 245/50 R18
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék.
BMW Mobilitás rendszerrel (tömítőanyag és 12 V csatlakozású kompresszor).
a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető

19" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 620, eltérő
méretű gumiabroncsokkal

23K

682 200
108 100

 

elöl: 8,5 J × 19 / gumiabroncsok 245/45 R19
hátul: 9,5 J × 19 / gumiabroncsok 275/40 R19
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
csak a 258 felszereléssel együtt

19" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 620

             

23L

682 200

XC4 felszereléssel együtt

             

0

  

        

996 200

  

        

elöl: 8,5 J × 19 / gumiabroncsok 245/45 R19
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék.
BMW Mobilitás rendszerrel (tömítőanyag és 12 V csatlakozású kompresszor).
20" Könnyűfém keréktárcsák, V‑küllős 628, kétszínű, 24N
eltérő méretű, defekttűrő gumiabroncsokkal

422 200

 

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 10 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Ferric szürke. Polírozott. Öntöttvas alumínium kerék.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
csak a 258 felszereléssel együtt

19" Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 630,
26F
kétszínű, eltérő méretű defekttűrő gumiabroncsokkal

             

817 300

  

243 200

337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt

0

        
 

             

elöl: 8,5 J × 19 / gumiabroncsok 245/45 R19
hátul: 9,5 J × 19 / gumiabroncsok 275/40 R19
Orbit szürke. Polírozott. Öntöttvas alumínium kerék.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
csak a 258 felszereléssel együtt

19" Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 630,
kétszínű

             

26G

817 300
243 200

337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt

0

  

        
 

             

8,5 J × 19 / gumiabroncsok 245/45 R19
Orbit szürke. Polírozott. Öntöttvas alumínium kerék.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
BMW Mobilitás rendszerrel (tömítőanyag és 12 V csatlakozású kompresszor).
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Kerekek
17" Könnyűfém keréktárcsák, turbina kialakítűsú
645, kétszínű, BMW EfficientDynamics

27C

0

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

  

   

  

   

  

        

7,5 J × 17 / gumiabroncsok 225/60 R17
Orbit szürke. Polírozott. Öntöttvas alumínium kerék.
BMW Mobilitás rendszerrel (tömítőanyag és 12 V csatlakozású kompresszor).
a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető

20" Könnyűfém keréktárcsák, W‑küllős 646,
magasfényű polírozással, eltérő méretű
gumiabroncsokkal

27Z

1 063 800

489 700

 

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 9,5 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Kovácsolt. Teljesen polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
csak a 258 felszereléssel együtt

             

csak a 3E1 felszereléssel együtt

             

20" Könnyűfém keréktárcsák, multiküllős 777,
29N
kétszínű, eltérő méretű defekttűrő gumiabroncsokkal

996 200

  

422 200

        
 

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 10 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Öntöttvas alumínium kerék. Ferric szürke. Polírozott.
csak a 258 felszereléssel együtt

             

a 337 / 7S0 felszereléssel nem rendelhető

             

20" BMW Individual könnyűfém keréktárcsák,
V‑küllős 649 l, kétszínű, eltérő méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal

29R

XC4 / XC5 felszereléssel együtt

1 131 300

557 200
0

  

        

 
             

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 10 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Kovácsolt. Ferric szürke. Polírozott.
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csak a 258 felszereléssel együtt

             

a 337 / 7S0 felszereléssel nem rendelhető

             

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Kerekek
20" M Könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 817 M, 29S
eltérő méretű defekttűrő gumiabroncsokkal

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

439 000

             

0

             

XC5 felszereléssel együtt

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 10 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Öntöttvas alumínium kerék. Jet Fekete.
csak a 258 + (337 / 7S0 / XC5) felszereléssel együtt

20" M Könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 817 M, 29V
kétszínű, eltérő méretű defekttűrő gumiabroncsokkal

             

439 000

             

0

             

XC5 felszereléssel együtt

elöl: 8,5 J × 20 / gumiabroncsok 245/40 R20
hátul: 10 J × 20 / gumiabroncsok 275/35 R20
Öntöttvas alumínium kerék. Orbit szürke. Polírozott.
csak a 258 + (337 / 7S0 / XC5) felszereléssel együtt

Gumiabroncs javító készlet

             

2VC

0

             

‑ Tömítőanyag
‑ Elektromos 12 V‑os kompresszor
a 258 felszereléssel nem rendelhető

             

a 300 felszereléssel nem rendelhető

   

     

  

        

csak a 258 felszereléssel együtt

  

        

a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető

  

        

  

        

18" Könnyűfém keréktárcsák, multiküllős 619,
defekttűrő

2WS

108 100

8 J × 18 / gumiabroncsok 245/50 R18
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék.

18" Könnyűfém keréktárcsák, multiküllős 619

2WT

0

8 J × 18 / gumiabroncsok 245/50 R18
Reflex ezüst. Öntöttvas alumínium kerék
BMW Mobilitás rendszerrel (tömítőanyag és 12 V csatlakozású kompresszor).
a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető
Szükségpótkerék

300

118 200

  

        

   

     

   

     

Emelővel és kerékőrrel. Csomagtér mérete csökken kb. 130 l‑rel.
a 2NH / 3M3 felszereléssel nem rendelhető
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Kárpitozás
"Dakota" bőrkárpit

LC

0

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

             

Tartalmazza az ülőfelületeket, a fejtámla kárpitozást, a középső kartámaszt és az
ajtó‑kartámaszokat Dakota bőr kivitelben.
LCCY ‑ Canberra bézs | Canberra bézs

             

LCDQ ‑ Canberra bézs | Canberra bézs/Kávé

             

LCEW ‑ Elefántcsont | Fekete

             

LCMY ‑ Mokka | Fekete

             

LCRI ‑ Konyak | Fekete

             

LCSW ‑ Fekete | Fekete

             

Exkluzív "Nappa" bőrkárpit kibővített tartalommal

NA

ZFC felszereléssel együtt

506 600

             

0

             

Tartalmazza az ülőfelületeket, az ülések oldalsó részét, a teljes fejtámlákat, a középső
kartámaszt és az ajtó‑kartámaszokat Exkluzív Nappa bőr kivitelben.
Varrással a az ülőfelületen és a háttámlán.
NAMI: M Sport exkluzív Nappa bőr egyedi varrással.
csak a 456 felszereléssel együtt

             

NACY ‑ Canberra bézs | Canberra bézs

             

NADQ ‑ Canberra bézs | Canberra bézs/Kávé

             

NAEW ‑ Elefántcsont | Fekete

             

NAFZ ‑ Zagora bézs | Fekete

             

NAMI ‑ Fekete / M szegéllyel | Fekete

591 000

             

csak a 337 + 4GQ + (775 / 776) felszereléssel együtt

             

a 7S0 felszereléssel nem rendelhető

             

a 7GZ felszereléssel nem rendelhető

 



 



 

NAMY ‑ Mokka | Fekete

             

NARI ‑ Konyak | Fekete

             

NASW ‑ Fekete | Fekete

Exkluzív "Nappa" bőrkárpit kibővített tartalommal/
varrással

             

NM

ZFC felszereléssel együtt

675 400

             

244 900

             

Tartalmazza az ülőfelületeket, az ülések oldalsó részét, a teljes fejtámlákat, a középső
kartámaszt és az ajtó‑kartámaszokat varrással.
A 7GZ és 4F5 opcióval együtt a hátsó középső kartámaszra is kerül varrás.
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csak a 456 + 460 felszereléssel együtt

             

NMMY ‑ Mokka | Fekete

             

NMRI ‑ Konyak | Fekete

             

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Kárpitozás
BMW Individual "Merino" teljes bőrkárpit

ZFC felszereléssel együtt

ZB

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

3 343 200

             

2 496 400

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

BMW Individual "Merino" bőr kivitelben, a kárpitozás színében:
‑ Első/hátsó ülések és fejtámlák
‑ Berakás az első ülések háttámláján
‑ Ajtópanelek
‑ Ajtóberakások alul (Kasmír bézs és Fiona vörös kárpitozás esetén fekete színben)
‑ Középkonzol, oldalsó részek és kartámaszok
‑ Műszerfal alsó része
Exkluzív varrás:
‑ Kontrasztszínű szegéllyel és varrással az üléseken, kontrasztvarrással a
középkonzolon, az ajtókon és a műszerfalon
‑ Az ülésfelületeken, az ajtó‑kartámaszokban és a középső kartámaszon szőtt
stílusban (7GZ opcióval együtt a hátsó középső kartámaszon is)
‑ Kézzel szőtt szegélyekkel az üléseken
Exkluzív lábszőnyeg:
‑ Lábszőnyegek bőr szegéllyel
‑ Különleges minőségű lábszőnyegek hátul
Fekete "Walknappa" bőrkivitelben:
‑ Műszerfal felső része
‑ Felkartámaszok az ajtókban
A 778 BMW Individual küszöb belépő burkolatok opció hozzárendelése kötelező,
kivéve 337 M Sportcsomag, vagy 7S0 M Sportcsomag ‑ Interior design Pure
Excellence kombináció esetén.
a 4ND felszereléssel nem rendelhető

             

csak a 453 + 456 felszereléssel együtt

             

ZBF2 ‑ Amarone | Fekete

             

csak a 775 / 776 felszereléssel együtt

             

ZBFQ ‑ Fiona vörös | Fekete

             

csak a 775 / 776 felszereléssel együtt

             

ZBFU ‑ Füst fehér | Fekete

             

csak a 775 / 776 / XD5 felszereléssel együtt

             

ZBNQ ‑ Füst fehér/Éjkék | Fekete

             

csak a 2XN + 460 + XD5 felszereléssel együtt

             

ZBSW ‑ Fekete | Fekete

             

csak a 775 / 776 felszereléssel együtt

             

ZBTQ ‑ Tartufo | Fekete

             

csak a 775 / 776 / XD5 felszereléssel együtt
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745Le xDrive

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

             

0

             

236 400

             

50 700

             

745e

740i

745Le

185 800

730Ld

4AS

337 felszereléssel együtt

730d

Bruttó
kisker. ár
HUF

740Li

Kód

Design, belső tér
Erezett szürke nyárfa belső díszítőelemek

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Fa díszítés a középkonzolon a váltókar és a kontroller körül.
Erezett gesztenye nemesfa belső díszítőelemek fa
berakással

4AX

337 felszereléssel együtt

Fa díszítés a középkonzolon a váltókar és a kontroller körül.

"Fineline" magasfényű nemesfa belső díszítőelemek

4B7

0

             

M biztonsági övek

4GQ

100 400

             

"Fineline" magasfényű nemesfa belső díszítőelemek
alumínium berakással

4K2

0

Amerikai tölgy nemesfa belső díszítőelemek metál
berakással

4KE

236 400

             

50 700

             

Fa díszítés a középkonzolon a váltókar és a kontroller körül.
Fekete biztonsági övek M varrással az összes ülésnél.
csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt

             

a 7S5 felszereléssel nem rendelhető

             

337 felszereléssel együtt

a 2XL / 7S5 felszereléssel nem rendelhető

Szürke metál magasfényű erezett nyárfa nemesfa
belső díszítőelemek

             

             

4KF

337 felszereléssel együtt

185 800

             

0

             

a 2XL / 7S5 felszereléssel nem rendelhető

"Fineline" magasfényű fekete nemesfa díszítőelemek 4LM
metál hatással
337 felszereléssel együtt

             

185 800

             

0

             

Fa díszítés a középkonzolon a váltókar és a kontroller körül.
a 2XL felszereléssel nem rendelhető
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 Alapfelszereltség

             

 Kiegészítő felszereltség

Design, belső tér
BMW Individual zongoralakk belső díszítőelemek

4ML

337 felszereléssel együtt

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

455 900

             

270 200

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

Kibővített fadíszítéssel:
‑ A tetőfogantyúkon
‑ A hátsó kartámaszban a pohártartó‑burkolaton
‑ Hátsó biztonsági övek kivezetésénél.
Bőrborítású műszerfal

4ND

489 700

             

0

             

202 700

             

0

             

ZFC felszereléssel együtt
A műszerfal és az ajtósínek felső része elöl/hátul Nappa bőr kivitelben dupla
kontrasztvarrással.
BMW Individual teljes bőrkárpittal nem kombinálható (A ZB Merino kárpitozás
tartalmazza a felszereltséget).
Kerámiafoglalat a kapcsolók körül

4U1

ZFC felszereléssel együtt

A váltókar, az iDrive kontroller, az audio‑ és a klímakezelő gombok körül.
BMW Individual tetőkárpit antracit színben

775

135 100

             

0

             

337 felszereléssel együtt

a 7S0 felszereléssel nem rendelhető

BMW Individual tetőkárpit Alcantara/antracit színben 776

337 felszereléssel együtt

             

540 400

             

405 300

             

0

             

XC4 / XC5 felszereléssel együtt
Tetőkárpit, napellenzők, A‑, B‑ és C‑oszlopok és kalaptartó antracit Alcantara
kivitelben.
csak a 403 felszereléssel együtt



az LC felszereléssel nem rendelhető

BMW Individual küszöb belépő burkolatok



 





             

778

0

             

Megvilágítással.
"BMW Individual" felirattal a hátsó díszítőelemen.
csak a 490 / XC4 / ZB felszereléssel együtt

             

a 337 / 7S0 felszereléssel nem rendelhető
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BMW Individual Alcantara tetőkárpit

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

XD5

Design, belső tér

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

540 400

             

337 felszereléssel együtt

405 300

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

csak a 403 felszereléssel együtt



csak a ZBFU / ZBNQ / ZBTQ felszereléssel együtt

             

BMW Individual nemes eukaliptusz magasfényű
füstbarna díszítőelemek

XEA



 





455 900

             

337 felszereléssel együtt

270 200

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

455 900

             

337 felszereléssel együtt

270 200

             

XC4 felszereléssel együtt

0

             

XC5 felszereléssel együtt

0

             

Kibővített fabetétek:
‑ Ruhafogas díszítés
‑ Pohártartó fedél díszítés hátul
‑ Biztonsági öv díszítés hátul.

BMW Individual erezett kőris nemesfa fekete/vörös
belső díszítőelemek

XEB

Kibővített fabetétek:
‑ Ruhafogas díszítés
‑ Pohártartó fedél díszítés hátul
‑ Biztonsági öv díszítés hátul.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.

Futómű
M Sport fék

2NH

168 900

  

118 200

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

        
 

‑ Féknyergek kék fényezéssel, M felirattal.
csak a 21F / 23H / 23K / 23L / 24N / 26F / 26G / 27Z / 29N / 29R / 29S / 29V
felszereléssel együtt

  

a 3M3 felszereléssel nem rendelhető

             

Integrált aktív kormányzás

2VH

Adaptív légrugózás mindkét tengely számára

2VR

Executive Drive Pro

2VS

489 700

        

             

A hátsó kerekek fordulási szögének változása az agilisabb viselkedés érdekében,
valamint a kényelmesebb manőverezésért parkolási helyzeteknél.
0

             

Automatikus szintszabályozás légrugózással. A felfüggesztés manuális emelési
lehetősége 35 km/h sebeségig 20 mm‑rel, 120 km/h sebességtől 10 mm‑rel
csökkentése automatikusan.
ZPI felszereléssel együtt

996 200

          

0

          

A felfüggesztés vezérlése, kombinálva az optimális menetkényelmet a dinamikus
vezetési karakterisztikával. Az elektromechanikus aktív stabilizátoroknak
köszönhetően a karosszéria dőlése minimálisra csökken egyenes haladáskor és
kanyarodás közben egyaránt. Az Adaptív futómű, a navigációs rendszer információk,
a vezetési stílus elemzése és a szélvédőbe integrált kamera adatai alapján még
tovább fokozza a menetkényelmet.
M Sport fék, magasfényű fekete

3M3

168 900

  

118 200

        
 

Féknyergek magasfényű fekete színben "M" felirattal.
csak a 21F / 23H / 23K / 23L / 24N / 26F / 26G / 27Z / 29N / 29R / 29S / 29V
felszereléssel együtt

  

a 2NH felszereléssel nem rendelhető

             

2NH – M Sport fék

        

2TB – Steptronic Sport sebességváltó
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M sport kipufogórendszer

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

202 700

750i xDrive

1MA

Meghajtás/Sebességváltó

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

 

A kipufogórendszer kifejezetten sportos hangolása.
csak a 337 / 7S0 / XC5 felszereléssel együtt

 

Steptronic sebességváltó

205

0

             

Steptronic Sport sebességváltó

2TB

101 400

             

8 sebességes.

337 / XC5 felszereléssel együtt

0

          

8 sebességes. Kapcsolókarokkal a kormánykeréken.
csak a 255 / 2XN / 710 felszereléssel együtt

          

Vezetést segítő felszerelések
Parkolássegítő rendszer (PDC) elöl, hátul

508

Driving Assistant

5AS

0

             

Gépkocsi előtt és mögött levő akadályok akusztikus jelzése.
Manuális kikapcsolási lehetőség.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer
működésének határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden
esetben a gépjárművezető felelőssége.
0

Kamera és radar alapú vezetést támogató rendszer. Tartalma:
‑ Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer: a forgalmi sáv elhagyásának felismerésére.
70 km/h fölött aktív. Szándékos sávváltás esetén (irányjelző használatakor) nem
figyelmeztet. Figyelmeztetés a kormánykerék rezgésével
‑ Sávváltásra figyelmeztető rendszer: Folyamatosan figyeli a gépjármű melletti
területet, a holtteret 20 km/h óra sebesség felett és figyelmeztet a lehetséges
ütközésveszélyre a kormánykerék rezgésével, valamint a külső vissszapillantó
tükörben felvillanó szimbólummal.
Tartalmazza a gyalogosra (5 ‑ 65 km/h sebességtartományban) és ütközés‑veszélyre
figyelmeztetés funkciót 5 ‑ 85 km/h sebességtartományban (járműveknél), amely
szükség esetén csökkenti az ütközési sebességet. Nagyobb sebességgel haladó
jármű követésekor szükség esetén a fékberendezést gyorsabb fékreakcióra és
rövidebb fékútra készíti fel (85 km/h felett). Amennyiben az ütközést nem sikerül
teljesen megelőzni, a fékezésbe való beavatkozás segít csökkenteni a becsapódási
sebességet, mérsékelve ezzel a baleset súlyosságát
‑ Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés, mely például a
parkolóhelyekről való kitolatáskor nyújt segítséget azzal, hogy figyelmezteti a
vezetőt az oldalról érkező járművekkel való ütközés veszélyére olyankor, amikor
nem lehet tökéletesen átlátni a forgalmat
‑ Ráfutásos ütközés elleni védelem: Szenzorainak segítségével érzékeli a ráfutásos
ütközés veszélyét, és a vészvillogók felkapcsolásával figyelmezteti a hátul
haladó járművek vezetőit (a villogók a szokásosnál kétszer gyorsabban villannak
fel). Amennyiben elkerülhetetlennek ítéli az ütközést, a rendszer megelőző
intézkedéseket is tesz (pl. megfeszíti a biztonsági öveket, bezárja az ablakokat stb.)
‑ Sebességhatár kijelzés (előzési tilalom kijelzéssel)
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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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

             

Driving Assistant Professional

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

658 500

740Li xDrive

5AU

Vezetést segítő felszerelések

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

             

Kamera és radar alapú vezetést segítő rendszer.
‑ Tartalmazza az 5AS opciót, valamint az Aktív sebességtartó automatika Stop&Go
funkcióval berendezést (5DF).
‑ Kormányzási és sávtartó asszisztens, amely segít a járművet a sáv közepén tartani
0‑210 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.
‑ Sávváltás‑asszisztens: kényelmes és automatikus sávváltás végrehajtása
70‑180 km/h sebesség között az irányjelző hosszantartó lenyomásának
segítségével.
‑ Keresztirányú forgalomra figyelmeztetés.
‑ Elkerülő asszisztenssel
‑ Biztonságisáv‑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 sebességhatár‑asszisztens a vezető általi
jóváhagyást követően beemeli az észlelt megengedett sebességet az Aktív
sebességtartó automatikába (ACC).
‑ 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.
az 5AS / 5DF felszereléssel nem rendelhető

Aktív sebességtartó automatika "Stop & Go"
funkcióval

             

5DF

540 400

             

Kamera és radaralapú vezetést támogató rendszer.
Sebességszabályozás a követési távolság tartásával az autó előtt haladó járműhöz
képest, a lökhárítóban elhelyezett érzékelők segítségével. A rendszer a teljes
megállást is biztosítja, automatikus elindulás rövid várakozási idő után (kb. 1‑3 s).
Átkapcsolási lehetőség "Sebességtartó" funkcióra (követési távolság szabályozás
nélkül) lehetséges.
Sebességhatár kijelzéssel.
‑ Manuális sebességhatár‑asszisztens: A sebességhatár‑kijelzést és az aktív
sebességtartó automatikát ötvöző sebességhatár‑asszisztens a vezető általi
jóváhagyást követően beemeli az észlelt megengedett sebességet az Aktív
sebességtartó automatikába (ACC).
Tartalmazza a gyalogosra (10 ‑ 65 km/h sebességtartományban) és
ütközés‑veszélyre figyelmeztetés funkciót 85 km/h‑ig, amely szükség esetén
csökkenti az ütközési sebességet. Nagyobb sebességgel haladó jármű követésekor
szükség esetén a fékberendezést gyorsabb fékreakcióra és rövidebb fékútra készíti
fel (5‑200 km/h között).
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer
működésének határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden
esetben a gépjárművezető felelőssége.
az 5AU felszereléssel nem rendelhető
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Vezetést segítő felszerelések
Parkolóasszisztens

5DM

0

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

             

Tartalma:
‑ Parkolóasszisztens: Segíti a párhuzamosan és merőlegesen végrehajtott parkolási
manővereket. Parkolási hely meghatározása ultrahangos érzékelők segítségével,
35 km/h sebesség alatt. Optimális parkolási ív kalkulálása és a kanyarodás
automatikus kontrollálása a parkolás alatt. Aktiválás hátramenetbe kapcsolás által,
vagy manuálisan a kezelőgomb segítségével.
‑ Aktív PDC
‑ 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).
‑ Tolatókamera
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer
működésének határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden
esetben a gépjárművezető felelőssége.
az 5DN felszereléssel nem rendelhető
Parkolóasszisztens Plus

             

5DN

ZPI felszereléssel együtt

185 800
0

az 5DM felszereléssel nem rendelhető
Távvezérlésű parkolás

             
          
             

5DV

ZPI felszereléssel együtt

168 900

          

0

          

Vezető nélküli merőleges parkolási funkció. (Az autónak menetirányban kell állnia.)
Aktiválása a BMW Display Kulcs segítségével, a járműn kívülről történik. Maximum
5%‑os emelkedőn/lejtőn használható.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer
működésének határain belül. A közlekedési szituációnak megfelelő reakció minden
esetben a gépjárművezető felelőssége.
csak a 5DN felszereléssel együtt
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Látást segítő felszerelések

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

Kibővített tükör csomag

4T8

0

             

LED‑es Adaptív fényszórók

552

0

             

Távolságifényszóró‑asszisztens

5AC

0

             

5AZ

591 000

‑E
 lsötétedés funkció csak a vezető oldalán
‑ Elektromosan állítható, fűtött, aszférikus
‑ Elektromosan behajtható.
A fényeloszlás sebességtől és kanyarodási szögtől függően változik.
BMW Selective Beam (vakításmentes) funkcióval.
BMW Lézervilágítás

ZPI felszereléssel együtt

0

             
          

Funkciók:
‑ Világítási szintek: LED tompított fényszórók, LED távolsági fényszórók lézer
modullal (60 km/h felett)
‑ LED helyzetjelző, LED nappali menetfény, LED irányjelző, LED kanyarfény
‑ Adaptív fényszórók
‑ BMW Selective Beam (vakításmentes távolsági fényszóró asszisztens)
Technikai tartalom:
‑ LED‑es világítás a nagy fényerejű széles spektrumú megvilágítás érdekében
‑ Lézer modul a távolsági fényszórókban, mely megnöveli a Bi‑LED fényszórók
fényerősségét (akár 500 m távolságra) ‑ a kék, nagy‑teljesítményű lézerdiódákból
kibocsátott fény koncentrálódik egy kis méretű foszfor lemezen.
Specifikus dizájnelemekkel és exkluzív "BMW Laser" felirattal.
BMW Night Vision személyfelismeréssel

6UK

810 500

             

Infra technológiával működő kamera alapú rendszer, személy‑ és állatfelismeréssel
rossz látási viszonyok mellett is. Gyalogosra figyelmeztető vizuális és akusztikus
jelzés, fékek előkészítése.
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745Le xDrive

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

             

0

             

745e

740i

745Le

287 100

730Ld

453

ZFC felszereléssel együtt

730d

Bruttó
kisker. ár
HUF

740Li

Kód

Ülések
Aktív ülésszellőztetés elöl

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Az ülőfelület és a háttámla szellőztetése.
csak a 456 + 4NB felszereléssel együtt

             

Aktív ülésszellőztetés hátul

454

287 100

7GZ felszereléssel együtt

0

             
 



 



 

Az ülőfelület és a háttámla szellőztetése.
csak a (453 + 460) + (4HA / 4HC) felszereléssel együtt
Elektromosan állítható komfortülések elöl

             

456

337 700

             

0

             

337 / XC5 / ZBC felszereléssel együtt

Elektromosan állítható: A háttámla felső része, háttámla‑szélesség és combtámasz.
Komfort fejtámlák elektromos magasságálllítással. Hátsó fejtámlák mechanikusan
lehajthatók. Tartalmazza a memóra funkciót és a 488‑as "Gerinctámasz a vezető és
az első utas számára" opciót. Az első ülések háttámlája nemesfa díszítéssel.
A 4F4 "Executive Lounge ülés" és a 7GZ "Executive Lounge" esetén: Első utasülés
oldaltámasz‑állítás, gerinctámasz és fejtámla‑magasságállítás nélkül, csökkentett
hátrafele állítással.
ZB kárpitozással együtt a 453 opció rendelése kötelező.
a 488 felszereléssel nem rendelhető

             

Ülésállítás, elektromos működtetésű, memória
funkcióval

459

0

             

Komfortülések hátul, elektromosan állíthatók

460

A vezető‑ és az első utasülés számára.

743 000

             

ZFC felszereléssel együtt

0

             

ZPH felszereléssel együtt

0

          

7GZ felszereléssel együtt

0

 



 



 

3 üléshellyel (kivéve 4F5 vagy 7GZ hozzárendelése esetén!).
A két külső ülés, valamint a háttámlák 42.5°‑ig történő elektromos állítási
lehetősége. Kezelés a hátsó középkonzolról. Komfort fejtámlák elektromos
magasságállítással, elöl mechanikus döntési lehetőséggel.
További funkció: az első utasülés állítási lehetősége hátulról.
ZB kárpitozással együtt a 453 opció rendelése kötelező.
Gerinctámasz a vezető és az első utas számára
Ülésfűtés a vezető és az első utas számára

488

101 400

             

494

0

             

Gyors felfűtési funkció.
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 Kiegészítő felszereltség

745Le xDrive

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive



 



 

 



 



 

 



 



 

745e

740i

745Le

 

0

730Ld

574 100

7GZ felszereléssel együtt

730d

4F4

Ülések
Executive Lounge ülés

740Li xDrive

Bruttó
kisker. ár
HUF

740Li

Kód

Maximális lábtér and és korlátlan kilátás a hátsó utas részére (az első utasülés
mögött).
A 460 "Komfortülések hátul, elektromosan állíthatók" opcióval együtt a háttámla
dőlészszöge 41°‑ig állítható.
Az első utasülés számára:
‑ 90 mm‑rel megnövelt állítási lehetőség előre/hátra
‑ lehajtható háttámla
‑ előredönthető fejtámlák
‑ elektromosan kiemelkedő lábtámasz (az üléstámlán)
‑ a 6FR "Experience" hátsó szórakoztató egység" képernyő dőlésszögének
elektromos állítási lehetősége
Exkluzív kivitelű szőnyegbetétek hátul.
Megjegyzés:
‑ Fabetét és krómkeret a légbeömlők körül a hátsó középkonzolban
‑ első utasülés oldaltámasz‑állítás, válltámasz‑állítás, gerinctámasz és
fejtámla‑magasságállítás nélkül, csökkentett előre/hátra állítással
‑ a 4HB opcióval együtt a 4HA rendelése kötelező
‑ a 4F5 "Executive Lounge hátsó konzol" opcióval együtt a 7GZ "Executive Lounge"
rendelése kötelező
‑ a 4T7 "Masszázsfunkció elöl" opcióval együtt masszázs funkció nélkül az első
utasülés számára
csak a 456 + 460 + 4T6 + (4HA / 4HC) + 6FR felszereléssel együtt
az LC / NAFZ / NAMI felszereléssel nem rendelhető
Executive Lounge hátsó konzol

4F5

7GZ felszereléssel együtt

 



 



 

996 200

 



 



 

0

 



 



 

 



 



 

 



 



 

Folytatólagos hátsó konzol (2 ülés hátul).
Tartalom:
‑ lehajtható, vízszintesen csúsztatható asztal (az első utasülés mögött).
‑ 2 db integrált pohártartó és egy kisebb tárolórekesz
‑ tárolórekesz a kartámasz alatt
Exkluzív kivitelű szőnyegbetétek hátul.
‑ BMW Touch Command rendszerrel
Megjegyzés:
‑ a 4F4 "Executive Lounge ülés" esetén a 7GZ "Executive Lounge" opció rendelése
kötelező.
csak a 460 + 4NB + (6FR / 6U9) felszereléssel együtt
a 465 / 4UY / LC / NAFZ / NAMI felszereléssel nem rendelhető
Ülésfűtés elöl és hátul

4HA

ZFC felszereléssel együtt

152 000
0

a 494 / 4HC felszereléssel nem rendelhető
Fűtés komfort csomag elöl

             
             
             

4HB

135 100

             

Fűthető kartámasszal az ajtókban és a középkonzolban.
Tartalmazza az első ülések és a kormánykerék fűtését.
A 4F4 "Executive Lounge ülés"‑sel együtt a 4HA "Ülésfűtés elöl és hátul" opció
rendelése kötelező.
A 4HA "Ülésfűtés elöl és hátul" opcióval együtt a 456 "Elektromosan állítható
komfortülések elöl" és 460 "Komfortülések hátul, elektromosan állíthatók"
felszerelések rendelése kötelező.
a 248 / 494 / 4HC felszereléssel nem rendelhető
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Fűtés komfort csomag

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

4HC

Ülések

740Li

Bruttó
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Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

304 000

             

ZFC felszereléssel együtt

174 800

             

ZPH felszereléssel együtt

0

          

Fűthető kartámasszal az ajtókban és a középkonzolban elöl/hátul.
Tartalmazza az első és hátsó ülések, valamint a kormánykerék fűtését.
Megjegyzés: Csak a 460 "Komfortülések hátul, elektromosan állíthatók" és a 456
"Elektromosan állítható komfortülések elöl" opciókkal együtt.
csak a 460 + (456 / LC) felszereléssel együtt

             

a 248 / 494 felszereléssel nem rendelhető

Masszázsfunkció a hátsó utasülésekhez

             

4T6

405 300

7GZ felszereléssel együtt

0

             
 



 



 

A 6FR "Experience" hátsó szórakoztató egység" vagy 6U9 "BMW Touch
Command" opcióval: Nyolc fajta masszázs program, egyenként három külön
intenzitási fokozattal az izmok stimulása/ellazítása érdekében:
‑ hát masszázs
‑ váll masszázs
‑ ágyék masszázs
‑ medence átmozgatás
‑ felsőtest átmozgatás
‑ teljes test átmozgatás
‑ felsőtest edzés
‑ teljes test edzés
Tartalom 6FR/6U9 opció nélkül:
‑ teljes test edzés három különböző intenzitásfokozattal
Megjegyzés:
A 4F4 "Executive Lounge ülés"‑sel együtt a 4T7 "Masszázsfunkció elöl" opció
rendelése kötelező.
csak a 460 felszereléssel együtt
Masszázsfunkció elöl

             

4T7

4F4 / 7GZ felszereléssel együtt

405 300
287 100

ZFC felszereléssel együtt

0

             
 



 



 

             

Nyolc fajta masszázs program, egyenként három külön intenzitási fokozattal az izmok
stimulása/ellazítása érdekében:
‑ medence átmozgatás
‑ felsőtest átmozgatás
‑ teljes test átmozgatás
‑ hát masszázs
‑ váll masszázs
‑ ágyék masszázs
‑ felsőtest edzés
‑ teljes test edzés
Megjegyzés:
‑ a 4F4 "Executive Lounge ülés" vagy a 7GZ "Executive Lounge" opcióval együtt
masszázs funkció nélkül az első utasülés számára
‑ a 4F4 "Executive Lounge ülés"‑sel együtt a 4T6 "Masszázsfunkció a hátsó
utasülésekhez" opció rendelése kötelező.
csak a 456 felszereléssel együtt
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Kormánykerék fűtés

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

101 400

740Li xDrive

248

Kormánykerekek

740Li

Bruttó
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Aktiválás a kormányoszlopon lévő kapcsolón keresztül.
Sport bőrkormány

Bőrkormány fa berakással

255

0

             

2XL

168 900

             

0

             

XL4 felszereléssel együtt

Megjegyzés: Az XEA / XEB felszereléssel együtt az XL4 opció hozzárendelése
kötelező.
a 337 / 4ML felszereléssel nem rendelhető

BMW Individual bőrkormány, finoman strukturált

             

2XM

XC4 felszereléssel együtt

168 900
0

csak a 4ML felszereléssel együtt

             
             

a 2TB / 2XL / 337 felszereléssel nem rendelhető
BMW Individual bőrkormány

             

             

2XN

168 900

             

XC5 felszereléssel együtt

84 500

             

XC4 felszereléssel együtt

0

csak a 2TB + ZBNQ felszereléssel együtt
M bőrkormány

710

337 / XC4 / XC5 felszereléssel együtt

84 500

             

0

             

csak a 2TB felszereléssel együtt

BMW Individual bőrkormány nemesfa berakással

             
             

             

XL4

XC4 felszereléssel együtt

168 900
0

             
             

a 2TB / 337 / 4ML / XC5 felszereléssel nem rendelhető

             

csak a (XEA / XEB) + 2XL felszereléssel együtt

             

Klimatizálás
Komfort üvegezés

356

439 000

             

A szélvédő az oldalablakok és hátsó ablak infravörös sugárzást visszaverő
technológiával.
Megjegyzés: 420‑as opcióval együtt: Hővédő üvegezés és Hőszigetelt szélvédő
kombinálása.
csak a 358 felszereléssel együtt
Hőszigetelt szélvédő

             

358

356 felszereléssel együtt

84 500

             

0

             

168 900

             

Szélvédő, infravörös sugárzást visszaverő technológiával.
Napfényvédő roló a hátsó ablaknál, elektromos
működtetéssel

416 / ZBC felszereléssel együtt

415

0
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219 500

ZBC felszereléssel együtt

0
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740Ld xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d



745e



750Li xDrive

388 400

740d xDrive

Napfényvédő roló a hátsó ablaknál és a hátsó
oldalablakoknál, elektromos működtetéssel

750i xDrive

416

Klimatizálás

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive
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Hosszú kivitel esetén: Hangulat‑megvilágítás a hátsó ajtókban, változtatható
fényerősséggel.
csak a 415 / ZBC felszereléssel együtt





 





Hővédő üvegezés

420

192 500

             

Automatikus klímaberendezés, 4 zónás

4NB

354 600

             

0

             

A B‑oszloptól hátra sötétített üvegezés.
ZBC felszereléssel együtt

Teljesen automatikus hőmérséklet‑állítás, külön állítási lehetőségek az első/hátsó
utasok részére, 2 extra nyílás a B‑oszlopokon. Automata légkeverés napfény‑ és
ködérzékelő.
Megjegyzés: Fa díszcsík és krómkeret a légfúvók körül a hátsó középkonzolon.
Illatvariációk

4NM

118 200

             

0

             

ZBC felszereléssel együtt
2 féle illatvariáció választható, 2 féle erősséggel.
Állítható intenzitási fokkal.
csak a 4NB felszereléssel együtt

             

Állóhelyzeti fűtés

536

455 900

          

0

          

ZPH felszereléssel együtt

Tartalmazza a állóhelyzeti szellőztetést is. Működtetése az iDrive kontroller vagy a
BMW Display Kulcs segítségével.

4NB – Automatikus klímaberendezés, 4 zónás
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4NM – Illatvariációk

 Kiegészítő felszereltség

A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.

Funkció/Kezelés
Riasztóberendezés

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF
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Automatikus csomagtértető működtetés

302

0

             

316

0

             

Beépített univerzális távirányító

319

87 800

             

Komfort bejutás

322

0

             

Soft‑Close zárást segítő automatika az ajtóknál

323

0

             

Elektromosan be‑ és kihajtható vonóhorog
tengelycsapos vonófejjel

3AC

439 000

3DS

0

Távnyitással és ‑zárással a rádiótávirányítós kulcson keresztül.
A garázskapu és egyéb távirányítású berendezések számára, maximum 3 kézi
távirányítót vált ki.
Korlátozott működés a 358 Hőszigetelt szélvédő opcióval együtt.
Csak a BMW Márkakereskedés által kiadott listán szereplő berendezésekkel
kompatibilis.
Tartalom:
‑ Kulcs nélküli bejutás a járműbe
‑ Üdvözlő‑fény
‑ Automatikus nyitás 0,5 m‑es távolságra érkezés esetén
‑ Automatikus zárás 3 m‑nál nagyobb távolság esetén
‑ A csomagtér érintés nélküli nyitása/zárása.
Az ajtók erőfeszítés ‑és zaj nélküli zárása. A véletlenül enyhén nyitva hagyott ajtók
automatikus behúzása.

BMW Display Kulcs

          
             

Az egyik alapkulcs helyett. Információs hatótáv kb. 300 m. Hatótáv a zárási
funkciókhoz: kb 30 m.
‑ LCD színes kijelző, érintésérzékeny.
‑ az autó állapotának kijelzése (becsült hatótáv, szervizinformáció stb.)
‑ 536‑os opcióval együtt az állóhelyzeti fűtés indítása
‑ a kulcs vezeték nélküli töltése a 6NW opció esetén
Megjegyzés:
‑ 1 db BMW Display Kulcsot és 1 db normál kulcsot és 1 db vészkulcsot tartalmaz
‑ az 5DV Távvezérlésű parkolás funkció csak a Display kulccsal működtethető
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745Le xDrive

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

405 300

Üvegtető, elektromos működtetésű toló és emelő
funkcióval

403

506 600

Sky Lounge panoráma üvegtető

407

726 100

 



 



 

0

 



 



 



 

745e

740i

 

745Le

402

730Ld

Panoráma üvegtető

Funkció/Kezelés

730d

Bruttó
kisker. ár
HUF

740Li

Kód



 

Kétrészes panoráma tolótető. Első része toló és emelő funkcióval. Kulccsal
működtethető.

ZFC felszereléssel együtt

0

ZFC felszereléssel együtt

             




 





Panoráma üvegtető LED világítású grafikával. A környezetvilágítás 6 színében
állítható.
Velúr lábszőnyeg

423

0

             

Dohányzócsomag

441

33 800

             

Síalagút

465

0

             

BMW Individual olvasólámpák hátul

4M8

135 100

             

Hangulatvilágítás

4UR

0

             

4UY

50 700

             

Elöl/hátul.

Szivargyújtó a hamutartóban elöl és egy‑egy szivargyújtó a
középkonzolban hátul a bal és jobb oldalon.
Kb. 20 x 30 cm‑es alagút a hátsó ülés középrészén.
a 402 / 407 felszereléssel nem rendelhető
Sí‑ és snowboard táska

 



 



 

Külön táska (kivehető).
A 300 "Szükségpótkerék" opció esetén együtt a táska csak a pótkerék eltávolítása
esetén használható.
BMW Individual hűtődoboz

791

472 800

          

Hűtődoboz a hátsó ülés háttámlájába (a középső kartámasz mögé) integrálva,
kihúzható/kivehető fiókkal. Kompresszor a csomagtartóban, csökentett méretű
csomagtér (‑ 50l).
Két hűtőfokozattal:
1. fokozat: 10°C +/‑ 2°C
2. fokozat: 4°C +/‑2°C (gyorshűtés funkcióval)
Kb. 15 literes kapacitás.
a 465 / 4UY felszereléssel nem rendelhető

          

a 300 felszereléssel nem rendelhető

   

     

Rádió/Navigáció
DAB tuner

654

Digitális rádió: működése lefedettségtől függő. Optimális hangzási minőséget
biztosít. Előadó és számnév kijelzése.
DAB+ rendszerrel.
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0

             

Információ/Telefon
BMW Head‑Up kijelző

610

Teleszerviz

6AE

ConnectedDrive szolgáltatások

6AK

Connected Package Professional

6C3

0

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

             

A gépkocsi vezetésével kapcsolatos információk (pl. sebesség, navigációs
információk, stb.) kivetítése a szélvédőre a vezető látószögében alul; színes kijelzés.
3D grafika.
0

             

A gépjárműben található SIM kártya segítségével a jármű szervizadatai továbbításra
kerülnek közvetlenül a BMW‑hez. A hivatalos BMW Márkaszerviz hozzáfér ezekhez
az információkhoz, így mindig pontosan tudja, hogy milyen szervizmunkákat kell
elvégezni az autón.
0

             

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).
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.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól.
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.
In‑Car Experiences: 2 kényelmi program (vitalizáló és relaxáló).
‑ A szolgáltatás használati joga 3 évre szól; majd meghosszabbítható.
BMW Drive Recorder

6DR

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 felszereléssel együtt
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Információ/Telefon
Vezeték nélküli mobiltelefon töltés

6NW

BMW Live Cockpit Professional

6U3

BMW gesztusvezérlés

6U8

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

0

             

0

             

Vezeték nélküli kapcsolat a kompatibilis mobiltelefonok számára kihangosító
berendezéssel.
‑ 2 db USB csatlakozó a gyorsabb töltés érdekében (2.1 A).
Telefontartóval a középkonzol oldalában, LED‑es állapotjelzővel, otthagyott
készülékre figyelmezetés funkcióval és a külső antennához kapcsolódási
lehetőséggel.
‑1
 2,3" méretű, digitális, programozható műszerfali kijelző,
‑ 10,25" nagyfelbontású központi kijelző osztott képernyős megjelenítési
lehetőséggel.
‑ BMW Operációs rendszer 7, variálható "widgetekkel", valós idejű kijelzéssel.
‑ Intuitív vezérlési lehetőség a közvetlen funkciógombokkal, iDrive kontrollerrel,
érintésvezérléssel vagy gesztusvezérléssel.
‑ Felhasználói profl: 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.
‑ Intelligens funkciók: Connected Command, Automate my habits, Weather Guard.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól, majd meghosszabbítható.
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), Check‑Control üzenetek jóváhagyása, 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).
BMW Touch Command

6U9

4F5 / ZFC felszereléssel együtt

168 900
0

             
 



 



 

 



 





A kényelmi, információtechnikai és kommunikációs berendezések multifunkciós
vezérlése. Tablet 7"‑os kijelzővel, érintésvezérléssel. Szabadon használható bármely
ülésről vezetéknélküli kapcsolódással a járműhöz. Tárolási lehetőség a hátsó
kartámaszban (4F5 "Executive Lounge hátsó konzol" opció esetén a konzolban),
egy töltőtokban. A beépített töltőtok lopásbiztos védelmet nyújt a tablet számára a
járműben. Személyes tartalmak lejátszása lehetséges.
Az első ülés állítása csak a 460 "Komfortülések hátul, elektromosan állíthatók" és a
456 "Elektromosan állítható komfortülések elöl" felszereléssel együtt lehetséges.
A BMW Touch Command rendszert tartalmazza a 4F5 "Executive Lounge hátsó
konzol" és a 6FR "Experience" hátsó szórakoztató egység" opció.
a 6FR / 7GZ felszereléssel nem rendelhető
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A képek illusztrációk. Hibák és változtatások joga fenntartva.

HiFi/Szórakoztató rendszerek
TV funkció Plus

745Le xDrive

745e

745Le

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d

730d xDrive

750Li xDrive

750i xDrive

740Li xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

CD lejátszó

60A

439 000

             

650

0

             

HiFi hangsugárzórendszer

676

0

             

HiFi hangsugárzórendszer harman/kardon

688

405 300

             

0

             

Audio CD‑k lejátszásához.

12 hangszóró, összesen 205 W kimenő teljesítménnyel.
ZBC felszereléssel együtt

Hangsugárzórendszer digitális erősítővel, 9 csatornával, 460 W teljesítménnyel, 16
hangszóróval.
Bowers & Wilkins Diamond surround
hangsugárzórendszer

6F1

ZBC felszereléssel együtt

1 908 000

             

1 531 100

             

1 148 200

             

10 csatornás, 1400 W erősítővel, 16 hangszóróval.
"Experience" hátsó szórakoztató egység

6FR

4F5 felszereléssel együtt

979 300

 



 



 

ZFC felszereléssel együtt

999 600

 



 



 

7GZ felszereléssel együtt

0

 



 



 

‑2
 lehajtható nagy felbontású 10"‑os képernyő hátul Blu‑Ray meghajtóval
‑ Kezelése a 7"‑os tablet (Touch Command) segítségével
‑ Külön csatlakozási lehetőség úgy, mint HDMI csatlakozó játékkonzolok, vagy Apple
TV, MHL adapter okostelefonok, tabletek, illetve USB csatlakozó fejhallgatók és
MP3 lejátszó készülékek csatlakoztatásához
‑ Wi‑Fi kapcsolat segítségével a kívánt Android rendszerrel rendelkező okostelefon/
tablet képernyője kiterjeszthető a szórakoztató egység kijelzőjére (Screen Mirroring)
‑ Hozzáférés a jármű egyéb szórakoztatási berendezéseihez (pl. TV, Rádió, DVD),
vezetőtől független navigációhoz, telefonhoz és online lehetőségekhez.

6F1 – Bowers & Wilkins Diamond surround
hangsugárzórendszer

6FR – "Experience" hátsó szórakoztató egység
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Szervizszolgáltatás

745Le xDrive

745Le

745e

740Ld xDrive

740d xDrive

730Ld xDrive

730Ld

730d xDrive

730d

750Li xDrive

750i xDrive

740Li

Bruttó
kisker. ár
HUF

740i

Kód

740Li xDrive

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Service Inclusive ‑ 5 év / 100 000 km

7NH

0

             

Service Inclusive Plus ‑ 5 év / 100 000 km

7NA

912 200

             

Service Inclusive opció elhagyása

ZS5

‑187 100

             

8A2

0

             

Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások.

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

Belső vezérlés
Magyar nyelvváltozat

48 |

 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

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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