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X5 xDrive40i 6 / 4 2.998 250 (340) 8,5 193 59.100,00 70.329,00

X5 xDrive30d 6 / 4 2.993 195 (265) 6,0 158 57.850,00 68.842,00

X5 M50d 6 / 4 2.993 294 (400) 6,8 179 77.800,00 92.582,00

 Toate modelele sunt echipate standard cu transmisie automată.

 PREŢURI BMW X5.

 Model Motor Capacitate Putere Consum Emisii CO2 Preţ în Euro  Preţ în Euro
 Cilindri /   nominală  combustibil –   fără TVA cu TVA
  supape   mixt   (19 %)
  cm3  kW (hp) l/100 km g/km   

 Preţurile prezentate sunt exprimate în Euro şi nu cuprind taxele speciale plătibile către bugetul de stat cu ocazia primei înmatriculări a 
automobilului. Conversia în RON se va face la cursul de referinţă comunicat de către dealerul autorizat BMW.

Preţuri valabile începând cu  1 august 2018.
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 Service Inclusive
Service Inclusive – include proceduri de service şi întreţinere: schimbarea uleiului de motor, inclusiv a fi ltrului, service / 
înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, a bujiilor şi a lichidului de frână, verifi carea şi revizia standard a vehiculului în 
conformitate cu manualul de service BMW

  

 Siguranţă
Monitorizare presiune anvelope   
Triunghi refl ectorizant şi trusă de prim ajutor   
Dezactivare airbag pasager   
Apel de urgenţă   
Airbag-uri pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă   
Sistem antiblocare al roţilor la frânare (ABS)   
Asistenţă la frânare   
Senzor de impact   
Control dinamic al stabilităţii (DSC)   
Control dinamic al tracţiunii (DTC)   
Airbag-uri pentru cap pentru primul şi al doilea rând de scaune   
Protecţie pasivă pentru pietoni   
Portiere spate cu sistem de blocare mecanică pentru protecţie copii   
Airbag-uri laterale pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă   
Protecţie in cazul unui impact lateral   
Claxon dublu ton   

Vopsea
Vopsea nemetalizată   

Design exterior
Bare longitudinale aluminiu satinat  
Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line 
Pachet aerodinamic M 
Ornamente BMW Individual Shadow Line 
Grilă frontală în crom lucios   
Ornamente grilă frontală în crom Pearl  
Capace oglinzi în culoarea caroseriei   
Inscripţionare model   

Pachete de echipamente
Pachet M Sport 

Jante
Jante din aliaj uşor M Y-spoke de 21", tip 741 M bicolore cu anvelope runfl at mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21 
Anvelope runfl at 
Jante din aliaj uşor V-spoke de 18", tip 618 cu anvelope 255/55 R18  
Prezoane antifurt   
Kit de reparaţie anvelope  
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 Tapiţerie
Piele Vernasca 
Piele Vernasca cu design perforat  

 Design interior
Ornamente din aluminiu Tetragon 
Ornamente din aluminiu Mesheffect închis  
Capitonaj plafon BMW Individual antracit 
Praguri portiere iluminate şi inscripţionate BMW  
Praguri portiere faţă iluminate şi inscripţionate M50d 

 Tren de rulare
Frâne M Sport 
Diferenţial M Sport 
Suspensie adaptivă M 
Indicator uzură plăcuţe frâne   
Punte faţă cu braţe duble   
Discuri frâna faţă cu interior ventilat   
Frână de parcare electromecanică cu funcţie hold   
Servotronic   

 Transmisie
Sistem de evacuare M Sport 
Transmisie Steptronic  
Transmisie Steptronic Sport 
Funcţie Auto Start / Stop motor   
Motor pe benzină cu 6 cilindri cu BMW TwinPower Turbo 
Motor diesel cu 6 cilindri cu BMW TwinPower Turbo  
Filtru de particule diesel  
Driving Experience Control   
Standard de emisii EU6   
Ţevi de eşapament cromate  
Ţevi de eşapament în gri Cerium 
Sistem de asistare la coborârea pantelor (Hill Descent Control)   
Senzor ulei   
xDrive   

 Sisteme de asistare a conducătorului auto
Asistent parcare   
Asistent menţinere atenţie   
Pilot automat   
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 Vizibilitate şi lumini
Pachet oglinzi exterioare   
Iluminare ambientală   
Lumini de ceaţă LED   
Stopuri frână dinamice   
Funcţie follow me home   
Faruri LED   
Stopuri LED   
Senzor de ploaie   
Lumini de întampinare   

 Confort scaune
Scaun conducător auto reglabil electric, cu memorie   
Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă   
5 locuri   
Cotieră faţă   
Sistem de fi xare ISOFIX pentru scaun copil   
Spătar banchetă spate, rabatabil şi fracţionabil 40:20:40   

 Volane
Volan sport îmbrăcat în piele  
Volan M îmbrăcat în piele 
Volan multifuncţional   
Coloană de direcţie reglabilă   

 Confort climatic
Aer condiţionat automat   
Geamuri cu protecţie solară   

 Echipamente funcţionale exterior şi interior
Sistem de alarmă   
Covoraşe din velur   
Hayon electric (partea de jos se operează mecanic)   
Pornire motor keyless   
Podea portbagaj cu suport depozitare integrat   
Pachet nefumători   
Profi l personal   
Prize 12V – 2 în faţă, 1 în portbagaj   
Opţiuni de depozitare   
Duze de spălare parbriz încălzite   
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 Radio / navigaţie
Teleservices   
Servicii ConnectedDrive   
BMW Live Cockpit Professional   
Condition Based Service   
Conexiune USB   

Sisteme HiFi şi entertainment
Sistem de difuzoare HiFi 
Sistem stereo, 6 difuzoare, 100 W  
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 Siguranţă
Monitorizare presiune anvelope 2VB 0,00 0,00   
Triunghi refl ectorizant şi trusă de prim ajutor 428 0,00 0,00   
Protecţie activă 5AL 473,95 564,00   
Apel de urgenţă 6AF 0,00 0,00   

 Vopsea
Vopsea metalizată met 861,34 1.025,00   
416 - Negru Carbon   
doar cu 337  
475 - Negru Sapphire   
A96 - Alb Mineral   
C1M - Albastru Phytonic   
C27 - Gri Arctic Brilliant Effect  
Vopsea BMW Individual ind 1.980,67 2.357,00   
C1N - Sunstone   
Vopsea nemetalizată uni 0,00 0,00   
300 - Alb Alpine   
668 - Negru  

 Design exterior
Fără inscripţionarea tipului de model 320 0,00 0,00   
Praguri din aluminiu 
nu cu 337

328 473,95 564,00  

Bare longitudinale aluminiu satinat 3AT 0,00 0,00   
doar cu 3MB 
nu cu 760  
Fără inscripţionarea adiţională a tipului de model la exterior 3DZ 0,00 0,00   
doar cu 337  
Ornamente exterioare BMW Individual aluminiu satinat 3MB 0,00 0,00   
doar cu 337 / 7HW  
Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line 
doar cu 760

3MC 0,00 0,00   

Pachet aerodinamic M 715 0,00 0,00   
doar cu 337  
Ornamente BMW Individual Shadow Line 760 370,59 441,00   
în combinaţie cu 337 / 7HW 0,00 0,00  

ECHIPAMENTE OPŢIONALE.

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Pachete de echipamente
Pachet M Sport 337 4.737,82 5.638,00   
Vopsea:
- 300 Alb Alpine (alternativ: 416 / 475 / A96 / C1M / C1N / C27)
Tapiţerie:
-  MAH9 Piele Vernasca Negru / cusături contrastante Maro | Negru 

(alternativ: MCHE / MCHF / MCRI / MCSW / VAEW / VAHF / VASW / VATQ)
Echipamente:
- 2NH Frâne M Sport 
- 2TB Transmisie Steptronic Sport
- 2VF Suspensie adaptivă M (alternativ: 2VR)
- 3MC Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line (alternativ: 3AT)
- 481 Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 456)
- 4KK Ornamente interioare din aluminiu Tetragon (alternativ: 4KM / 4KP / 4KR / 4KT / 4ML / 4WW)
- 710 Volan M îmbrăcat în piele
- 715 Pachet aerodinamic M
- 760 Ornamente BMW Individual Shadow Line (alternativ: 3MB)
- 775 Capitonaj plafon BMW Individual antracit
Jante / anvelope
-  1TC Jante din aliaj uşor M Star-spoke de 20", tip 740 M bicolore cu anvelope runfl at mixte 

(alternativ: 1PA / 1S9 / 1XN) pentru X5 xDrive40i
-  1TC Jante din aliaj uşor M Star-spoke de 20", tip 740 M bicolore cu anvelope runfl at mixte 

(alternativ: 1PA / 1S9 / 1XM / 1XN) pentru X5 xDrive30d
Conţinut adiţional:
- Praguri portiere cu inscripţie „M”
- Pedale specifi ce M
- Inscripţie „M” pe panourile laterale din partea faţă (stânga şi dreapta)
- Frâne M Sport cu etriere albastre şi inscripţie „M”
- Ornamente pentru ţeava de eşapament cu formă specifi că pachetului M Sport
- Covoraşe M din velur (doar în combinaţie cu tapiţeria specifi că M)
- Combinaţie de instrumente cu afi şaj specifi c M
- Telecomandă M cu inserţii albastre
Notă:
-  În combinaţie cu opţiunea 3AT Bare longitudinale aluminiu satinat doar cu opţiunea 

3MB Ornamente exterioare BMW Individual aluminiu satinat
nu cu 7HW  

Pachet xOffroad 3E3 2.541,18 3.024,00  
în combinaţie cu 337 / 7HW 2.282,35 2.716,00  
doar cu 2VR / 2T4  
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xLine 7HW 1.120,17 1.333,00  
Tapiţerie: 
- MCSW Piele Vernasca Negru | Negru (alternativ: MCHE / MCHF / MCRI / VAEW / VAHF / VASW / VATQ)
Echipamente: 
- 3MB Ornamente exterioare BMW Individual aluminiu satinat (alternativ: 760) 
- 481 Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă (alternativ: 456)
- 4KM Ornamente interioare din aluminiu Mesheffect închis (alternativ: 4KP / 4KR / 4KT / 4ML / 4WW)
Jante / anvelope
-  1SC Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 735 

(alternativ: 1S9 / 1SA / 1SB / 1SD / 1SE / 1TA / 1XB / 1XD / 27E) pentru X5 xDrive40i
-  1SC Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 735 

(alternativ: 1S9 / 1SA / 1SB / 1SD / 1SE / 1TA / 1XA / 1XB / 1XC / 1XD / 27E) pentru X5 xDrive30d
Conţinut adiţional:
Interior: 
- Telecomandă cu inserţii cromate
Exterior:
- Partea frontală a barelor de la grila frontală din aluminiu satinat (crom Pearl)
- Prize de aer specifi ce xLine („Air Curtain”) din aluminiu satinat (crom Pearl)
- Prize laterale negre lucioase specifi ce xLine
- Montantul A în culoarea neagră
- Ţeavă de eşapament din aluminiu satinat (crom Pearl)
- Praguri laterale specifi ce xLine cu ornamente din aluminiu satinat (crom Pearl)
- Prizele de aer „Air Breather” din aluminiu satinat (crom Pearl)
Notă: 
-  În combinaţie cu opţiunea 3MC Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line doar cu opţiunea 

760 Ornamente BMW Individual Shadow Line
-  În combinaţie cu opţiunea 760 Ornamente BMW Individual Shadow Line doar cu opţiunea 

3MC Bare longitudinale BMW Individual Shadow Line 
nu cu 337

Pachet Business Class ZBC 2.603,36 3.098,00   
în combinaţie cu ZPH 2.070,59 2.464,00   
Echipamente:
- 322 Sistem de acces confort
- 456 Scaune faţă confort, reglabile electric
- 4HB Pachet Heat confort faţă
- 6NW Sistem wireless de încărcare telefon mobil
nu cu MA / 494   

Pachet First Class Upgrade ZFC 7.841,18 9.331,00  
7.421,01 8.831,00 

Tapiţerie:
- VA Piele BMW Individual Merino cu conţinut extins
Echipamente:
- 323 Funcţie soft-close pentru portiere
- 407 Trapă panoramică Sky Lounge
- 413 Plasă de separare în portbagaj
- 417 Parasolare geamuri portiere spate, acţionate mecanic
- 453 Scaune faţă ventilate
- 4A2 Ornamente „CraftedClarity” pentru elemente interior 
- 4FL Sistem Travel & Comfort
- 4M5 Panou instrumente de bord BMW Individual fi nisat în piele
- 4NB Aer condiţionat automat, controlat pe 4 zone
- 4T7 Funcţie masaj pentru scaunele faţă
- 688 Sistem de sunet surround Harman Kardon
doar cu ZBC   
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Pachet Advanced Heating ZPH 2.224,37 2.647,00   
Echipamente:
- 3DS Cheie BMW cu display 
- 442 Suport pahare
- 4HA Scaune încălzite faţă şi spate
- 4HB Pachet Heat confort faţă
- 536 Sistem de încălzire auxiliar 
nu cu 494

Pachet Innovation ZPI 4.089,92 4.867,00   
în combinaţie cu ZPH 3.874,79 4.611,00   
Echipamente:
- 3DS Cheie BMW cu display 
- 552 Faruri adaptive LED (alternativ: 5AZ)
- 5AC Asistent fază lungă
- 5AU Driving Assistant Professional
- 5DN Asistent parcare Plus
- 610 BMW Head-Up Display
- 6U8 Control funcţii prin gesturi 

 Jante / anvelope
Jante din aliaj uşor M Double-spoke de 22", tip 742 M, bicolore 
cu anvelope mixte faţă 275/35 R22, spate 315/30 R22

1PA 1.809,24 2.153,00  

861,34 1.025,00 
doar cu 337  
Jante din aliaj uşor BMW Individual V-spoke de 22", tip 746 I 
cu anvelope mixte faţă 275/35 R22, spate 315/30 R22

1S9 4.048,74 4.818,00  

1.033,61 1.230,00 
în combinaţie cu 7HW 3.186,55 3.792,00  
în combinaţie cu 337 1.980,67 2.357,00  
Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 734 
cu anvelope 265/50 R19

1SA 774,79 922,00  

în combinaţie cu 7HW 0,00 0,00  
Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 734 
cu anvelope runfl at 265/50 R19

1SB 1.033,61 1.230,00  

în combinaţie cu 7HW 189,08 225,00  
doar cu 258  
Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 735 
cu anvelope 265/50 R19 
doar cu 7HW

1SC 0,00 0,00  

Jante din aliaj uşor V-spoke de 19", tip 735 
cu anvelope runfl at 265/50 R19 
doar cu 258 + 7HW

1SD 275,63 328,00  

Jante din aliaj uşor V-spoke de 20", tip 738 bicolore 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/45 R20, spate 305/40 R20 
doar cu 258 + 7HW

1SE 1.507,56 1.794,00  

Jante din aliaj uşor M V-spoke de 22", tip 747 M bicolore 
cu anvelope mixte faţă 275/35 R22, spate 315/30 R22

1SM 904,20 1.076,00 
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 Jante / anvelope
Jante din aliaj uşor Star-spoke de 20", tip 736 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/45 R20, spate 305/40 R20

1TA 2.152,94 2.562,00  

în combinaţie cu 7HW 1.291,60 1.537,00  
doar cu 258  
Jante din aliaj uşor M Star-spoke de 20", tip 740 M bicolore 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/45 R20, spate 305/40 R20 
doar cu 258 + 337

1TC 0,00 0,00  

Jante din aliaj uşor Y-spoke de 21", tip 744 
cu anvelope mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XA 3.919,33 4.664,00 

în combinaţie cu 7HW 3.057,98 3.639,00 
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 21", tip 744 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XB 3.100,84 3.690,00  

în combinaţie cu 7HW 2.239,50 2.665,00  
doar cu 258  
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 21", tip 744 bicolore 
cu anvelope mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XC 4.091,60 4.869,00 

în combinaţie cu 7HW 3.230,25 3.844,00 
Jante din aliaj uşor Y-spoke de 21", tip 744 bicolore 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XD 3.273,11 3.895,00  

în combinaţie cu 7HW 2.411,76 2.870,00  
doar cu 258  
Jante din aliaj uşor M Y-spoke de 21", tip 741 M bicolore 
cu anvelope mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XM 1.809,24 2.153,00 

0,00 0,00 
doar cu 337 
Jante din aliaj uşor M Y-spoke de 21", tip 741 M bicolore 
cu anvelope runfl at mixte faţă 275/40 R21, spate 315/35 R21

1XN 1.205,88 1.435,00   

doar cu 258 + 337  
Anvelope runfl at 258 0,00 0,00   
nu cu 1PA / 1S9 / 1SA / 1SC / 1SM / 1XA / 1XC / 1XM / 25T / 27E 
nu cu 1PA / 1S9 / 1SA / 1SC / 1SM / 25T / 27E 
nu cu 1PA / 1S9 / 1SA / 1SC / 1SM / 1XA / 1XC / 1XM / 25T / 27E 
Jante din aliaj uşor V-spoke de 18", tip 618 
cu anvelope 255/55 R18

25T 0,00 0,00  

Jante din aliaj uşor V-spoke de 18", tip Turbine 689, 
BMW Effi cientDynamics 
cu anvelope 255/55 R18

27E 516,81 615,00  

în combinaţie cu 7HW 0,00 0,00  
Prezoane antifurt 2PA 0,00 0,00   
Kit de reparaţie anvelope 
nu cu 300 (Roată de rezervă de urgenţă)

2VC 0,00 0,00   

Roată de rezervă de urgenţă 300 257,98 307,00   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Tapiţerie
Piele Vernasca MA 0,00 0,00   
doar cu 337 + 481  
MAH9 - Negru / cusături contrastante Maro | Negru  
Piele Vernasca cu design perforat MC 0,00 0,00   
MCHE - Bej Canberra | Mokka 
doar cu 4M5

  

MCHF - Coffee | Negru   
MCRI - Cognac | Negru   
MCSW - Negru | Negru   
Piele BMW Individual Merino cu conţinut extins VA 1.076,47 1.281,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu 456   
VAEW - Alb Ivory | Negru   
VAHF - Coffee | Negru   
VASW - Negru | Negru   
VATQ - Tartufo | Negru   

 Design interior
Ornamente „CraftedClarity” pentru elemente interior 4A2 559,66 666,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Aplicaţia exclusivă „CraftedClarity” cuprinde elemente de design realizate manual, din sticlă cristalină, cu aspect de cuarţ 
fumuriu. Detaliile de pe schimbătorul de viteze, butonul de control al volumului, iDrive Controller şi butonul Start / Stop 
sunt realizate din sticlă fi nă. Selectorul de viteze are încorporat un „X” iluminat. 
Ornamente din aluminiu Tetragon 4KK 0,00 0,00   
doar cu 337  
Ornamente din aluminiu Mesheffect închis 4KM 0,00 0,00   
Ornamente din lemn granulat maro metalizat lucios 4KP 172,27 205,00   
Ornamente din lemn Fineline Stripe maro lucios 4KR 172,27 205,00   
Ornamente din lemn de plop granulat antracit-maro 4KT 172,27 205,00   
Panou instrumente de bord BMW Individual fi nisat în piele 4M5 1.248,74 1.486,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Ornamente BMW Individual negru piano 4ML 387,39 461,00   
Ornamente din lemn granulat BMW Individual gri argintiu lucios 4WW 534,45 636,00   
Capitonaj plafon BMW Individual antracit 775 327,73 390,00   
în combinaţie cu 337 0,00 0,00  
Praguri portiere cu inserţii BMW Individual 
nu cu 337; doar cu C1N + (MA / MC / VA)

778 0,00 0,00  
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 Tren de rulare
Frâne M Sport 2NH 473,95 564,00   
în combinaţie cu 337 0,00 0,00  
doar cu 1PA / 1S9 / 1SE / 1SM / 1TA / 1TC / 1XB / 1XD / 1XN 
doar cu 1PA / 1S9 / 1SE / 1SM / 1TA / 1TC / 1XA / 1XB / 1XC / 1XD / 1XM / 1XN 
Diferenţial M Sport 2T4 0,00 0,00   
doar cu 2VW / 3E3  
Suspensie adaptivă M 2VF 0,00 0,00   
doar cu 337; nu cu 2T4 / 2VR  
nu cu 2VH / 2VR 
Direcţie activă integrală 2VH 1.076,47 1.281,00   
în combinaţie cu 2VW 0,00 0,00 
doar cu 2VR / 2VW 
Suspensie pneumatică pe ambele punţi, reglabilă la sol 2VR 1.809,24 2.153,00  

1.076,47 1.281,00 
în combinaţie cu 337 1.076,47 1.281,00  
doar cu 2VH 
Suspensie adaptivă M Professional 2VW 3.100,84 3.690,00 
Combină tehnologia suspensiei adaptive M, stabilizatorii caroseriei şi direcţiei active integrale. Conducătorul auto poate 
ajusta caracteristicile de condus prin intermediul Driving Experience Control – de la confortabil la extrem de atletic. 
Direcţia activă integrală măreşte agilitatea şi stabilitatea. 
doar cu 2VH; nu cu 2VF / 2VR

 Transmisie
Sistem de evacuare M Sport 1MA 439,50 523,00   
Transmisie Steptronic 205 0,00 0,00  
Transmisie Steptronic Sport 2TB 215,13 256,00   
în combinaţie cu 337 0,00 0,00  

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Sisteme de asistare a conducătorului auto*
Driving Assistant 5AS 938,66 1.117,00   
Pachetul de siguranţă Driving Assistant include sisteme bazate pe camere video, precum avertizare de coliziune frontală 
şi avertizare de pietoni cu funcţie de frânare în oraş, info limită de viteză cu indicator de interzicere a depăşirii. Sistemul 
de avertizare la părăsirea benzii de circulaţie, dar şi funcţiile de avertizare de trafi c în partea spate, avertizare la schimbarea 
benzii de circulaţie şi prevenirea coliziunii din spate sunt bazate pe sisteme radar.
nu cu 5AU
Driving Assistant Professional 5AU 2.239,50 2.665,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
Oferă confort optim şi siguranţă maximă în situaţii de condus monotone sau complexe. 
Sistemul include pilotul automat activ cu funcţia Stop&Go inclusiv avertizare de coliziune frontală, avertizare de pietoni 
şi biciclişti cu funcţie de frânare. Sistemul menţine viteza dorită până la o limită de 210 km/h şi distanţa stabilită faţă 
de vehiculul din faţă. Asistentul de păstrare a direcţiei şi a benzii de rulare este de asemenea disponibil până la 210 km/h.
nu cu 5AS   
Asistent parcare 5DM 0,00 0,00   
Include cameră video pentru mersul înapoi, asistenţă la parcarea laterală, precum şi la mersul în marşarier. Facilitează 
parcarea şi manevrarea în spaţii foarte strâmte.
Sistemul preia controlul direcţiei şi accelerează sau frânează automat atunci când se efectuează parcarea autonomă. 
La viteze de până la 35 km/h şi la o distanţă maximă de 1,5 metri faţă de automobilele parcate. Asistentul pentru mersul 
înapoi, înregistrează traseul parcurs cu o viteză de sub 35 km/h şi va ghida maşina în marşarier pe o distanţă de 50 m, 
menţinând acelaşi traseu.
nu cu 5DN
Asistent parcare Plus 5DN 525,21 625,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
Include sistem de camere video cu perspectivă panoramică şi cu perspectivă de sus, sistem de asistenţă la parcare 
(PDC), precum şi asistent la parcarea şi mersul înapoi autonome. Sistemul de camere video cu perspectivă panoramică 
facilitează parcarea datorită camerei video cu perspectivă de sus, a camerei video cu perspectivă panoramică şi activare 
automată, precum şi a unei camerei video cu perspectivă 3D.
BMW Night Vision cu sistem de recunoaştere a pietonilor 6UK 1.809,24 2.153,00   

 Vizibilitate şi lumini
Pachet oglinzi exterioare 4T8 0,00 0,00   
Iluminare ambientală 4UR 0,00 0,00   
Faruri adaptive LED 552 594,12 707,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
doar cu 5AC   
Lumini de ceaţă LED 5A1 0,00 0,00   
Asistent fază lungă 
doar cu 552 / 5AZ / ZPI

5AC 0,00 0,00   

Faruri BMW Laserlight 5AZ 1.722,69 2.050,00   
în combinaţie cu ZPI 1.220,17 1.452,00   
Atunci când este activată faza lungă, farurile BMW Laserlight cu un design unic X, iluminează pe o rază de până 
la 500 de metri, pe o distanţă aproape de două ori mai mare decât farurile convenţionale. Tehnologia LED este oferită 
pentru lumini de parcare, de zi, semnalizatoare, lumini pentru viraje, faruri adaptive şi funcţia BMW Selective Beam 
(asistent faza lungă cu funcţie antiorbire).
doar cu 5AC   

 *   Sistemele funcţionează in anumiţi parametri şi limite defi nite. Responsabilitatea de a reacţiona la condiţiile de trafi c aparţine 
conducătorului auto.
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 Confort scaune
Scaune faţă ventilate 453 731,93 871,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu 456 + (494 / 4HA / 4HB)   
Scaune faţă confort, reglabile electric 456 1.110,92 1.322,00   
în combinaţie cu ZBC 0,00 0,00   
doar cu MC / VA; nu cu 459 / 481 / 488   
Scaune faţă reglabile electric cu memorie pentru scaunul 
conducătorului auto 

459 0,00 0,00   

Scaune sport pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă 481 0,00 0,00   
doar cu MA / MC  
Suport lombar pentru scaunul conducătorului auto şi al pasagerului faţă 488 232,77 277,00   
Scaune încălzite pentru conducătorul auto şi pasagerul faţă 494 327,73 390,00   
Scaune încălzite faţă şi spate 4HA 689,08 820,00   
în combinaţie cu 4HB 361,34 430,00   
în combinaţie cu ZPH 0,00 0,00   
nu cu 494   
Pachet Heat confort faţă 4HB 646,22 769,00   
în combinaţie cu ZBC / ZPH 0,00 0,00   
nu cu 494   
Funcţie masaj pentru scaunele faţă 4T7 947,90 1.128,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
doar cu 456   

 Volane
Volan sport îmbrăcat în piele 255 0,00 0,00  
Volan M îmbrăcat în piele 710 215,13 256,00   
în combinaţie cu 337 0,00 0,00  
doar cu 2TB  

 Confort climatic
Parasolare geamuri portiere spate, acţionate mecanic 417 257,98 307,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Geamuri fumurii spate 420 387,39 461,00   
Aer condiţionat automat, controlat pe 4 zone 4NB 405,04 482,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Pachet Ambient Air 4NM 275,63 328,00   
Sistem de încălzire auxiliar 536 1.421,01 1.691,00   
în combinaţie cu ZPH 0,00 0,00   
doar cu 3DS   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale
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 Echipamente funcţionale exterior şi interior
Sistem de alarmă 302 0,00 0,00   
Telecomandă universală integrată 319 224,37 267,00   
Sistem de acces confort 322 990,76 1.179,00   
în combinaţie cu ZBC 0,00 0,00   
Funcţie soft-close pentru portiere 323 551,26 656,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Cârlig de tractare cu cap sferic detaşabil, acţionat electric 3AC 1.033,61 1.230,00   
Geamuri faţă cu izolaţie fonică 3KA 482,35 574,00   
Izolaţia fonică a geamurilor laterale vin în completarea protecţiei de pe parbriz şi reduc semnifi cativ zgomotul pentru 
pasageri. Reduce zgomotul cauzat de mediul exterior şi fl uxul de aer, precum şi de motor, anvelope şi ştergătoarele 
de parbriz.
doar cu 420
Trapă panoramică 402 1.636,97 1.948,00   
Trapă panoramică Sky Lounge 407 2.368,91 2.819,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Plasă de separare în portbagaj 413 163,87 195,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Covoraşe din velur 423 0,00 0,00   
Pachet pentru fumători 441 42,86 51,00   
Suport pahare 442 215,13 256,00   
în combinaţie cu ZPH 0,00 0,00   
Suporturile pentru pahare din consola centrală cu temperatură controlată pot fi  răcite sau încălzite separat. Răcirea 
sau încălzirea băuturilor este activată prin butoane individuale. Iluminarea ambientală din interiorul suporturilor de 
pahare indică de asemenea dacă acestea sunt încălzite (roşii) sau răcite (albastre). În acest fel, băuturile au întotdeauna 
temperatura dorită în timpul călătoriei.
Sistem Travel & Comfort 4FL 172,27 205,00   
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   
Include două porturi USB suplimentare (tip C) în spătarul scaunelor din faţă şi pregătirea pentru două suporturi 
multifuncţionale pentru pasagerii spate. In acestea se pot fi xa tablete, umeraşe pentru haine sau mesele pliabile.

 Radio / navigaţie
Radio digital 654 336,13 400,00   
Pregătire unitate CD 
nu cu 4NM

65A 26,05 31,00   

 Comunicaţii şi multimedia
Cheie BMW cu display 3DS 249,58 297,00   
în combinaţie cu ZPH / ZPI 0,00 0,00   
Oferă informaţii despre statusul automobilului şi permite controlul funcţiilor selectate prin intermediul afi şajului integrat 
cu suprafaţă tactilă.
Poate fi  afi şată ora, combustibilul rămas şi autonomia disponibilă, notifi cările legate de service, precum şi starea curentă 
a sistemului de închidere centralizată, a geamurilor şi a trapei. În plus, cheia BMW cu afi şaj poate fi  folosită pentru a opera 
funcţia de încălzire auxiliară şi a modifi ca garda la sol.
BMW Head-Up Display 610 1.197,48 1.425,00   
în combinaţie cu ZPI 0,00 0,00   
Teleservices 6AE 0,00 0,00   
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 Comunicaţii şi multimedia
Servicii ConnectedDrive 6AK 0,00 0,00   
Sistem wireless de încărcare telefon mobil 6NW 421,85 502,00   
în combinaţie cu ZBC 0,00 0,00   
Include un sistem de andocare pentru încărcare wireless.
Prin Bluetooth pot fi  conectate simultan două telefoane mobile şi un player audio.
BMW Live Cockpit Professional 6U3 0,00 0,00   
Sistemul de navigaţie şi clusterul de instrumente din spatele volanului au o dimensiune a ecranului de 12,3".
Sistemul multimedia bazat pe un hard disk de 20 GB (de exemplu, pentru fi şierele audio) conţine două porturi USB pentru 
încărcarea dispozitivelor mobile şi pentru transferul de date (de exemplu, player media), precum şi o interfaţă Bluetooth. 
De asemenea, există conectivitate inteligentă prin intermediul cartelei SIM instalate în automobil. Sunt disponibile aplicaţii 
cum sunt cele de ştiri, vreme, offi ce sau căutări online. 
doar cu 6U8
doar cu 676 / 688  
Control funcţii prin gesturi 6U8 0,00 0,00   

 Sisteme HiFi şi entertainment
Sistem de difuzoare HiFi 
cu 10 difuzoare

676 421,85 502,00   

Sistem de sunet surround Harman Kardon 
cu 16 difuzoare

688 938,66 1.117,00  

431,09 513,00 
în combinaţie cu ZFC 0,00 0,00   

 Service*
Vă rugăm contactaţi dealerul dumneavoastră autorizat BMW pentru mai multe informaţii despre Service Inclusive 
şi pachetele adiţionale.
Service Inclusive – 5 ani / 100.000 km 7NH 0,00 0,00   
Oferă operaţiuni gratuite de întreţinere timp de 5 ani sau 100.000 km parcurşi, cu următoarele servicii incluse: 
schimbarea uleiului de motor, inclusiv a fi ltrului, service / înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, a bujiilor şi a lichidului 
de frână, verifi carea şi revizia standard a vehiculului în conformitate cu manualul de service BMW.
Service Inclusive Plus – 5 ani / 100.000 km 7NA 1.875,63 2.232,00   
Include următoarele operaţiuni: schimbarea uleiului de motor, service / înlocuirea fi ltrului de aer, a microfi ltrului, 
a bujiilor şi a lichidului de frână, schimbarea plăcuţelor de frână (faţă şi spate), schimbarea discurilor de frână (faţă 
si spate), schimbarea ambreiajului (doar dacă este uzat) schimbarea lamelelor ştergătoarelor de parbriz, revizii 
standard în conformitate cu manualul de service BMW.
Eliminare Service Inclusive ZS5 -452,10 -538,00   

 Garanţia extinsă
Extinde posibilitatea de a reclama defectele după data expirării garanţiei normale.
Repair Inclusive – 3 ani / 200.000 km 7CG 410,08 488,00   
Repair Inclusive – 4 ani / 200.000 km 7CH 901,68 1.073,00   
Repair Inclusive – 5 ani / 200.000 km 7CK 1.773,11 2.110,00   

    Echipamente standard   Echipamente opţionale

 * Vă rugăm contactaţi dealerul dumneavoastră autorizat BMW pentru mai multe informaţii despre Service Inclusive şi pachetele adiţionale.
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 MERITĂ SĂ FII FLEXIBIL. BMW FINANCIAL SERVICES.

 BMW Financial Services este creat să îţi ofere fi nanţare 
fl exibilă şi avantajoasă.

Alegerea unei maşini noi este un proces absolut personal – 
atuncide ce ar fi  diferită fi nanţarea? A deveni proprietarul unui 
nou automobil BMW este mai mult decât o simplă tranzacţie 
fi nanciară.
Este începutul unei relaţii solide, de durată. De aceea, noi am
creat produse de leasing personalizate.

BMW Financial Services oferă produse de leasing capabile să 
asigure costuri reduse, în paralel cu o fl exibilitate excepţională, 
astfel decizia asupra nivelului ratelor lunare, asupra duratei 
contractului de leasing şi a avansului îţi aparţine în întregime.

Cu BMW Select, poţi chiar decide – la fi nalul perioadei de 
leasing – dacă păstrezi modelul BMW achiziţionat sau îl predai.

Produsul de Leasing Operaţional este o formă particulară de
fi nanţare ce este similară cu închirierea. Plăteşti numai utilizarea 
autoturismului, fără a-l achiziţiona, lăsând riscul de depreciere 
în grija BMW Financial Services.

De ce să alegi BMW Financial Services?

1.  Pentru că avem rate competitive şi condiţii de fi nanţare 
extrem de atractive: dobânzi începând cu 0% p.a.

2.  Pentru că prin BMW Select ai o valoare de revânzare 
ridicată garantată şi triplă opţiune la fi nal de contract: 
returnarea autoturismului fără achitarea valorii rezduale, 
refi nanţarea valorii reziduale şi păstrarea autoturismu-
lui sau păstrarea autoturismului prin achitarea valorii 
reziduale.

3.  Pentru că procesul de fi nanţare este rapid şi comod, 
cu implicarea unui volum minim de documente.

4.  Pentru că avem produse de fi nanţare adaptate nevoilor 
tale, leasing fi nanciar (cu sau fără valoare reziduală) 
sau leasing operaţional.

5.  One-Stop Shopping – toate serviciile (asigurare, 
fi nanţare etc.) legate de achiziţionarea autoturismului 
le vei găsi în showroom.

 Pentru informaţii suplimentare despre produsele şi serviciile BMW Financial Services te aşteptăm la cel mai apropiat 
dealer BMW sau pe www.bmw.ro.

 Serviciile Financiare BMW sunt oferite în România exclusiv de UniCredit Leasing Corporation IFN SA.



 Datele de contact ale dealerului dvs.

 Lista preţurilor recomandate este prezentată cu titlu orientativ. BMW îşi rezervă dreptul de a modifi ca preţurile, parametrii tehnici precum şi opţiunile afi şate fără notifi cări prealabile. Pentru informaţii despre actualizarea acestora şi termene 
de livrare vă rugăm să contactaţi dealerul dumneavoastră BMW. 
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