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ЦЕНИ НА АВТОМОБИЛИ BMW iX3.

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл 
WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна 
за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита 
различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на 
конфигурацията.
По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 
емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Посочените цени са определени в лева и са валидни в условията на Валутен Борд при фиксиран курс 1,95583 лева за 1 Евро. 
При промяна на условията на Валутния Борд, производителят си запазва правото да коригира цените в съответствие 
с евентуалните изменения на обменния курс. Посочените цени включват продуктова такса и транспорт.

Цените са валидни от 1 януари 2021 г

Модел Трансмисия Двигател 
Цилиндри/ 
Обем

Мощност Среден разход 
на гориво

Емисии 
CO2

Пробег Цена
в лева 

без ДДС

Цена 
в лева 
c ДДС

см3 kW (hp) литра/100 км г/км км

iX3 автоматична електромотор 210 (286) 0,0 0 450 114 583,33 137 500,00
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

iX
3

Сервиз
Сертификат за високоволтова батерия 
 

Сигурност
Система за следене налягането на гумите 
Авариен триъгълник 
Звуково предупреждение за пешеходци 
Активна защита 
Деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача 
BMW Спешно повикване 
Въздушни възглавници за предните места 
Антиблокираща система на спирачките (ABS) 
Асистент за следене на концентрацията на водача 
Шоков датчик 
Динамични спирачни светлини, според приложеното спирачно усилие 
Динамичен контрол на стабилността (DSC) 
Динамичен контрол на сцеплението (DTC) 
Въздушни възглавници за глава, за предните и задните места 
Пасивна защита за пешеходци 
Задни врати с механична защита за деца 
Странични въздушни възглавници за предните места 
Защита от страничен удар 
Аварийно прекъсване на захранването при удар 
Двутонов клаксон 
 

Цветове и екстериор
Цвят металик 
Релси за багаж на покрива в сатиниран алуминий 
Външни декоративни елементи в сатиниран алуминий „BMW Individual“ 
Хромирани въздушни отвори в цвят „Pearl Chrome“ с лого „BMW i“ 
Специфични елементи в синьо „BMW i“ 
Дръжки в цвета на купето 
Покритие на централната колона на купето в черен мат 
Странични огледала в цвета на купето, долна част в черен мат 
Обозначение на модела 
Лайстни на прозорците в черно 
 

Пакети
Пакет Inspiring 
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iX
3

Гуми и джанти
19" Аеродинамични алуминиеви джанти 842, двуцветни 
Секретни болтове 
Комплект за ремонт на гуми 
Застраховка на гумите 
 

Тапицерии и интериор
Изкуствена кожа 
Арматурно табло в Sensatec 
Вътрешни декоративни елементи в черно „Black High‑gloss“ с отличителни декоративни хромирани елементи „Pearl 
Chrome“



Галванизирани декоративни лайстни за контролните уреди 
Декоративни лайстни на праговете с обозначение „BMW i“, отпред вляво и вдясно 
 

Технология
Адаптивно окачване 
Индикатор за износване на спирачните накладки 
Предно окачване с носачи и пружини 
Вентилирани спирачни дискове, предни и задни 
Многоточкова задна ос 
Ръчна спирачка, електромеханична 
Servotronic 
Зареждане с прав/променлив ток 
Регенерация на спирачната енергия 
Кабел за зареждане с ток, тип 3 (трифазен) 
Контрол на шофирането 
Електрически задвижващ блок 
Високоволтова батерия 
Асистент за спускане по наклон (HDC) 
Система за рекуперация на енергията 
Асистент за шофиране Professional 
Асистент за паркиране 
Предупреждение за приближаващи пешеходци със спирачна функция в града 
Ограничител на скоростта 
Пакет огледала 
Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против заслепяване 
Вътрешно осветление 
LED предни светлини с допълнителни елементи 
Функция за дневни светлини 
Функция Follow‑me‑home 
Регулиране на предните светлини 
Сензор за дъжд и сензор за автоматично управление на светлините 
Светлинна сигнализация при отключване на автомобила 
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

iX
3

Вътрешно оборудване
Електрическо регулиране на седалката с памет 
Регулируеми облегалки на седалките, отзад 
Отопление на предните седалки 
5 седалки 
Регулируеми подглавници 
Подлакътник за предните места 
Централен подлакътник за задните места 
Система за монтаж на детска седалка ISOFIX 
Стандартни предни седалки 
Спортен кожен волан 
Мултифункционален волан 
Регулируема кормилна колона 
Автоматична климатична инсталация (тризонова) 
Термоизолиращи стъкла 
 

Функционално оборудване
Алармена система 
Автоматично отваряне на багажника 
Панорамен люк 
Разделителна мрежа в багажника 
Велурени стелки 
Пакет за пушачи 
Система за товарене 
Пакет за съхранение 
Бутон за централно заключване 
Отвор за зареждане с ток 
Система с централно заключване 
Поставки за чаши – 2 отпред, 2 отзад в централния подлакътник 
Електронен имобилайзер 
Електрически прозорци 
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iX
3

Функционално оборудване
Странични огледала, електрически и отопляеми 
Жабка 
Дръжки на тавана 
Интериорно осветление 
iDrive контролер 
Стартиране на двигателя без ключ 
Скоби за закрепване в багажника 
Осветление за багажното отделение 
Personal Profile, запаметяване на настройките на конкретния ключ 
Извод (12 V) в отделението за съхранение отпред 
Бутон Старт / Стоп в синьо 
Места за съхранение 
Сенници 
Комплект инструменти 
Отопляеми дюзи за чистачките 
 

Развлечение и комуникации
DAB тунер 
BMW Live Cockpit Professional 
Програмируеми бутони 
Вградена експлоатационна книжка 
Телеуслуги 
ConnectedDrive Услуги 
Пакет Connected Professional 
Телефония с безжично зареждане 
Автоматично определяне на интервала на обслужване според състоянието на автомобила 
Предупреждение за включени светлини 
Бордови компютър 
Стерео озвучителна система (6 високоговорителя) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

	 Стандартно	оборудване	 	 Допълнително	оборудване

Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Сигурност
Система за следене налягането на гумите 2VB 0,00 0,00 
Авариен триъгълник 428 0,00 0,00 
Звуково предупреждение за пешеходци 4U9 0,00 0,00 
Деактивиране на въздушната възглавница за мястото до водача 5DA 0,00 0,00 
Активна защита 5AL 0,00 0,00 
BMW Спешно повикване 6AF 0,00 0,00 
 

Цветове
Цвят металик met 0,00 0,00 
416 ‑ Carbon Black – черен металик 
A72 ‑ Cashmere Silver – сребрист металик 
A90 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик 
A96 ‑ Mineral White – бял металик 
C1M ‑ Phytonic Blue – син металик 
само с опция 3DE 
C3C ‑ Piemont Red – червен металик 
само с опция 3DE 
 

Екстериор
Релси за багаж на покрива в сатиниран алуминий 3AT 0,00 0,00 
Премахване на специфични елементи на екстериора 3DE 0,00 0,00 
Външни декоративни елементи в сатиниран алуминий „BMW Individual“ 3MB 0,00 0,00 
Релси за багаж на покрива в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“ 3MC 0,00 0,00 
Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“ 760 690,83 829,00 
Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“ 
с допълнително съдържание

7M9 336,67 404,00 
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Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Пакети
Пакет Inspiring 7EY 0,00 0,00 
Цветове: 
‑  A96 Mineral White – бял металик (алтернативно: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Тапицерия: 
‑  K8H7 Изкуствена кожа Black decor stitching | Black – черен декоративен шев | черен (алтернативно: K8MU)
Гуми / джанти: 
‑  1VA 19" Аеродинамични алуминиеви джанти 842, двуцветни (алтернативно: 1VE)
Оборудване: 
‑  4UR Вътрешно осветление
‑  494 Отопление на предните седалки
‑  6NW Телефония с безжично зареждане
не се предлага с опция 7EZ 
Пакет Impressive 7EZ 8 339,17 10 007,00 
Цветове: 
‑  A96 Mineral White – бял металик (алтернативно: 416 / A72 / A90 / C1M / C3C)
Тапицерия: 
‑  MAH7 Кожен салон „Vernasca“ Black decor stitching | Black – черен декоративен шев | черен (алтернативно: MAFO / 

MAMU / MAPQ)
Гуми / джанти: 
‑  1VE 20" Аеродинамични алуминиеви джанти 843, двуцветни с гуми с различен размер за преден и заден мост
Оборудване: 
‑  3KA Акустични стъкла
‑  322 Система за комфортен достъп
‑  481 Спортни предни седалки
‑  488 Лумбална опора на предните седалки
‑  4V1 Система за аудио известяване по време на шофиране BMW IconicSounds Electric
‑  552 Адаптивни LED предни светлини
‑  5AC Асистент за дълги светлини
‑  5DN Асистент за паркиране Plus
‑  610 BMW Head‑Up дисплей
‑  688 Озвучителна система Harman Kardon
‑  6U8 BMW Управление с жестове
не се предлага с опция 7EY 
 

Гуми и джанти
19" Аеродинамични алуминиеви джанти 842, двуцветни 1VA 0,00 0,00 
не се предлага с опция 7EZ 
20" Аеродинамични алуминиеви джанти 843, двуцветни с гуми с различен 
размер за преден и заден мост

1VE 2 864,17 3 437,00 

в комбинация с опция 7EZ 0,00 0,00 
Секретни болтове 2PA 0,00 0,00 
Комплект за ремонт на гуми 2VC 0,00 0,00 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

	 Стандартно	оборудване	 	 Допълнително	оборудване

*  Забележка: Обхватът на системата, с която работи съответната опция, осигурява само помощ при шофиране в определени от 
системата граници. Отговорността да реагира на реалната пътна ситуация остава върху съответния водач.

Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Тапицерия
Изкуствена кожа K8 0,00 0,00 
не се предлага с опция 481 
K8H7 ‑ Black decor stitching | Black – черен декоративен шев | черен 
K8MU ‑ Mocha decor stitching | Black – кафяв декоративен шев | черен 
Кожен салон „Vernasca“ MA 0,00 0,00 
само с опция 7EZ + 481 
MAFO ‑ Canberra Beige with decor stitching | Black – бежов с декоративен шев | черен 
MAH7 ‑ Black decor stitching | Black – черен декоративен шев | черен 
MAMU ‑ Mocha decor stitching | Black – кафяв декоративен шев | черен 
MAPQ ‑ Cognac decor stitching | Black – кафяв декоративен шев | черен 
 

Интериор
Арматурно табло в Sensatec 4AW 0,00 0,00 
Вътрешни декоративни елементи от тъмен дъб с отличителни хромирани 
декоративни елементи „Pearl Chrome“

4K1 505,00 606,00 

Вътрешни декоративни елементи от алуминий с отличителни декоративни 
хромирани елементи „Pearl Chrome“

4K9 252,50 303,00 

Вътрешни декоративни елементи „Fineline Cove“ с отличителни декоративни 
хромирани елементи „Pearl Chrome“

4LH 505,00 606,00 

Вътрешни декоративни елементи от сива топола с отличителни декоративни 
хромирани елементи „Pearl Chrome“

4LQ 505,00 606,00 

Вътрешни декоративни елементи в черно „Black High‑gloss“ с отличителни 
декоративни хромирани елементи „Pearl Chrome“

4LU 0,00 0,00 

Галванизирани декоративни лайстни за контролните уреди 4U0 0,00 0,00 
Таван в цвят антрацит BMW Individual 775 505,00 606,00 
 

Окачване и задвижване
Адаптивно окачване 223 0,00 0,00 
Адаптивно M окачване 2VF 825,83 991,00 
Адаптивното M окачване може да бъде електрически регулирано по всяко време за да отговаря на пътя и условията на 
шофиране. Шофьорите могат да променят характеристиките на окачването чрез функцията Driving Experience Control, за 
да бъдат те подходящи за любим стил на шофиране – от комфортен до изключително атлетичен с подчертано пъргаво 
управление.
 

Трансмисия
Система за аудио известяване по време на шофиране BMW IconicSounds 
Electric

4V1 0,00 0,00 

само с опция 7EZ 
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Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Помощни системи*
Асистент за шофиране Professional 5AU 0,00 0,00 
Асистентът за шофиране Professional предлага оптимален комфорт и максимална сигурност при монотонни и непрегледни 
ситуации на пътя като задръствания, натоварен трафик или по‑дълги пътувания в града, извън града или автомагистралите, 
както и кръстовища. Активният контрол на скоростта с функция Stop&Go включително Предупреждение при опасност 
от сблъсък със спирачна функция и система за засичане на индикациите на светофарните уредби поддържа желаната 
скорост до 180 км/ч, както и разстоянието до движещия се отпред автомобил. Асистентът за завиване и водене в лентата, 
включително асистентът за движение в по‑тесни ленти и странично напътствие с активна навигационна функция са също 
достъпни до 180 км/ч., като те гарантират чрез своите активни намеси в кормилното управление за сигурното водене на 
автомобила в неговата лента. Асистентът за поддържане на лентата с активна защита срещу страничен удар помага при 
избягване на сблъсъци, като възпрепятства смяна на лентата респективно неволно напускане на лентата при натоварен 
трафик или предотвратява опасността от страничен удар с друг участник в движението чрез намеса в кормилното 
управление. При нужда предупреждението при опасност от сблъсък алармира с все по‑интензивни предупреждения и 
спирачни намеси. В ситуация, в която се изисква спешна медицинска помощ, Асистентът за аварийно спиране може да 
управлява автомобила за кратък период от време, както и да го спре напълно. Благодарение на функцията Assisted Driving 
View, действието на отделните системи за помощ на водача от пакета Асистент за шофиране Professional може да бъде 
показвано чрез 3D визуализация в реално време на арматурното табло. Това позволява на водача ясно да разбере кои 
участници в движението и ситуации са включени в системите.
Асистент за паркиране 5DM 0,00 0,00 
Пакетът „Асистент при паркиране“ включва камера за обратно виждане, странична помощ при паркиране, „Активен 
контрол на дистанцията“, както и „Асистент при паркиране и шофиране на заден ход“. Всичко това улеснява шофьора по 
време на паркиране и маневриране в тесни пространства. Камерата за обратно виждане осигурява по‑ясен изглед зад 
автомобила в процеса на паркиране, докато страничната помощ използва допълнителни сензори за да следи зоните около 
автомобила и да представи евентуалните препятствия, като ги изобрази на контролния дисплей. Функцията за аварийно 
спиране „Активен контрол на дистанцията“ осигурява помощ при паркиране на заден ход с цел да се предотвратят 
сблъсъци и да се намалят негативните ефекти от евентуално произшествие. С помощта на надлъжно и напречно 
водене Асистентът при паркиране напълно автоматично паркира автомобила в паркоместа, разположени успоредно 
или перпендикулярно спрямо пътното платно, като също така може и автоматично да ги напуска. Системата измерва 
паркоместата при преминаване с ниска скорост (под 35 км/ч) на максимално разстояние до 1,5 метра покрай редицата 
паркирани автомобили. Когато бъде открито достатъчно голямо паркомясто, водачът само трябва да включи мигача и 
Асистентът при паркиране поема въртенето на волана, избора на правилна предавка, както и подаването на газ или 
спирачка. Водачът единствено трябва да следи процеса на паркиране. При това системата дава подпомагащи указания 
на контролния дисплей и допълнителни акустични предупреждения. Асистентът при паркиране завършва процеса на 
паркиране с акустичен сигнал и превключва трансмисията в позиция P. Излизането от успоредните паркоместа работи 
по същия начин. Асистентът за движение на заден ход записва до 50 метра от изминатия от вас път, за да може по ваше 
желание автомобилът да мине по същия път и на заден ход. Дистанцията на останалия път се показва на изображението на 
камерата за обратно виждане.
не се предлага с опция 5DN 
Асистент за паркиране Plus 5DN 0,00 0,00 
С пакета оборудване Асистент при паркиране Plus паркирането и маневрирането се превръщат в лесна задача. 
Оборудването включва и камерите „Птичи поглед“ включително Top View, Panorama View, както и Асистента при паркиране 
и Асистента за движение на заден ход. Системата „Птичи поглед“ осигурява облекчаване на паркирането с изображението 
на Top View, на Panorama View с автоматично активиране, както и на 3D View на централния информационен дисплей. 
При ръчно паркиране допълнителни сензори следят зоната отстрани на автомобила, а препятствията се изобразяват 
на контролния дисплей. Функцията за аварийно спиране на системата Active Park Distance Control подпомага водача 
при движение на заден ход, като тя цели да се избегнат инциденти или да се намалят последиците от тях. Асистентът 
при паркиране паркира автомобила напълно автоматично в паркоместа, разположени успоредно или перпендикулярно 
спрямо пътното платно, като може и да го извади напълно автоматично от успоредните паркоместа. Системата измерва 
паркоместата при преминаване с ниска скорост (под 35 км/ч) на максимално разстояние до 1,5 метра покрай редицата 
паркирани автомобили. Когато бъде открито достатъчно голямо паркомясто, водачът само трябва да включи мигача и 
Асистентът при паркиране поема въртенето на волана, избора на правилна предавка, както и подаването на газ или 
спирачка. Вие трябва само да следите процеса на паркиране. Когато при паркиране част от пътя се изминава на преден 
ход, Асистентът за движение на заден ход записва до 50 метра от този път, за да може по ваше желание автомобилът да 
мине по същия път и на заден ход.
само с опция 7EZ 
не се предлага с опция 5DM 



12 |

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

	 Стандартно	оборудване	 	 Допълнително	оборудване

Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Видимост и светлини
Пакет огледала 430 0,00 0,00 
Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против 
заслепяване

431 0,00 0,00 

Вътрешно осветление 4UR 0,00 0,00 
Адаптивни LED предни светлини 552 0,00 0,00 
Адаптивните LED предни светлини включват фарове за къси и дълги светлини и мигачи с пълна LED технология. 
Те генерират ярка светлина, много наподобяваща слънчевата, като същевременно използват по‑малко енергия от 
конвенционалните светлинни системи. Мигачите с LED технология са позиционирани над характерните LED дневни 
светлини, които излъчват своята светлина от триизмерни светлинни тръбички, типични за BMW. Освен това, оборудването 
включва системата BMW Selective Beam, завиващи светлини и адаптивни предни светлини с променливо разпределение 
на светлината за отлично осветяване на пътя и по‑добра видимост на тъмно – превръщайки шофирането през нощта 
в толкова релаксиращо, колкото е и през деня. В допълнение, автомобилът има и скулптурни, триизмерни LED задни 
светлини.
само с опция 5AC + 7EZ 
LED предни светлини с допълнителни елементи 5A4 0,00 0,00 
не се предлага с опция 552 
Асистент за дълги светлини 5AC 0,00 0,00 
само с опция 7EZ 
 

Седалки
Електрическо регулиране на седалката, с памет 459 0,00 0,00 
Регулируеми облегалки на седалките, отзад 461 0,00 0,00 
Спортни предни седалки 481 0,00 0,00 
само с опция MA + 7EZ 
Лумбална опора на предните седалки 488 0,00 0,00 
само с опция 7EZ 
Отопление на предните седалки 494 0,00 0,00 
 

Волани
Спортен кожен волан 255 0,00 0,00 
 

Комфорт
Слънцезащитни стъкла 420 842,50 1 011,00 
Автоматична климатична инсталация 534 0,00 0,00 
 

Функционално оборудване
Алармена система 302 0,00 0,00 
Автоматично отваряне на багажника 316 0,00 0,00 
Система за комфортен достъп 322 0,00 0,00 
само с опция 7EZ 
Електрически прибиращ се теглич 3AC 1 853,33 2 224,00
Акустични стъкла 3KA 0,00 0,00 
само с опция 7EZ 
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*  Включва ползване на услугите за първите 3 години. Услугата Интеграция на смартфон включва ползване на услугата за първата  

1 година. След изтичане на срока на валидност тези услуги могат да бъдат активирани наново срещу заплащане.

Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Функционално оборудване
Панорамен люк 402 0,00 0,00 
Разделителна мрежа в багажника 413 0,00 0,00 
Велурени стелки 423 0,00 0,00 
Пакет за пушачи 441 0,00 0,00 
Система за товарене 465 0,00 0,00 
Пакет за съхранение 493 0,00 0,00 
Пакетът за съхранение разширява пригодността на автомобила за всекидневието в интериора и багажника с множество 
практични решения за съхранение. Пакетът за съхранение включва поставка за очила от страната на водача, мрежи 
за съхранение на гърбовете на предните седалки и 12 V извод в багажното отделение. В средната конзола отзад е 
разположен и един USB адаптер. Освен това закрепващата лента, мрежата и двете мултифунционални куки на лявата и 
дясната стена на багажника, закрепващите релси на пода на багажника, както и регулируемите закрепващи халки предлагат 
оптимални възможности за съхранение и закрепване на товарите. В багажника е разположено дистанционното управление 
за освобождаване на облегалките за комфортно сгъване на задните седалки. Карго‑функцията позволява увеличаване 
на вместимостта на багажника с 50 литра чрез наклоняване на облегалката на задната седалка с 6 градуса по посока на 
движението.
 

Радио и навигация
DAB тунер 654 0,00 0,00 
 

Комуникация и информация
BMW Head‑Up дисплей 610 0,00 0,00 
Пълноцветният BMW Head‑Up дисплей проектира важната информация за ситуацията и пътуването директно в зрителното 
поле на водача и така му позволява да се концентрира напълно върху шофирането. Дисплеят изобразява данни като 
актуалната скорост, указанията на навигационната система, Speed Limit Info вкл. забраните за изпреварване, имена 
на песните или телефонния указател и списъците с обаждания, както и предупрежденията на асистиращите системи. 
Системата проектира символите в голям размер и с изключително висока резолюция на предното стъкло. Индивидуални 
настройки могат да се изберат чрез iDrive Touch контролера. Завои и кръстовища се изобразяват с реалистични 3D 
графики. Поради своята изпъкналост изображението, проектирано на екрана, изглежда сякаш е на 2,3 метра пред 
автомобила. Това, в комбинация с оптималното позициониране, позволява информацията да се разчита бързо, удобно и 
с минимално разсейване. Яркостта на изображението се настройва автоматично към външното осветление, с различна 
яркост за деня и нощта. Височината на дисплея също така може да бъде регулирана. Освен това шофьорът може да избере 
коя информация да се показва в допълнение към актуалната скорост и предупрежденията от помощните системи на 
водача.
само с опция 7EZ 
Телеуслуги 6AE 0,00 0,00 
ConnectedDrive Услуги* 6AK 0,00 0,00 
Пакет Connected Professional 6C3 0,00 0,00 
BMW Система за запис по време на шофиране 6DR 336,67 404,00 
само с опция 5DN / 7EZ 
Телефония с безжично зареждане 6NW 0,00 0,00 
Телефонията с безжично зареждане включва поставка с функция за безжично зареждане и интегрирано предупреждение 
за забравен телефон. Освен това на разположение са и два напълно функционални USB порта със заряден ток до 2 
ампера за бързо зареждане на мобилни устройства. Антената на покрива осигурява също толкова добър сигнал за 
мобилните телефони, както и извън автомобила. Втори микрофон с допълнителен контрол на силата на звука осигурява 
оптимална чуваемост на функцията „Hands‑free“ дори и за пътника до водача. Възможно е едновременното свързване на 
до два мобилни телефона и един мобилен музикален плейър чрез функцията Bluetooth.
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

	 Стандартно	оборудване	 	 Допълнително	оборудване

*  Моля, свържете се с Вашия оторизиран дилър на BMW за допълнителна информация относно Service Inclusive, допълнителни  
пакети и Удължена гаранция.

Опция Код Цена
в лева

без ДДС

Цена
в лева
с ДДС iX

3

Комуникация и информация
BMW Live Cockpit Professional 6U3 0,00 0,00 
Основни компоненти на BMW Live Cockpit Professional с обучаваща се навигационна система са свободно 
програмируемите екрани с изключително висока резолюция и впечатляващ размер – 12,3 инча зад волана и 10,25 
инчов информационен дисплей. За интуитивното използване на BMW Operating System 7.0 служат надеждният iDrive 
тъч контролер, бутоните на волана и Touch контролът на информационния дисплей. Мултимедийната система предлага 
два USB порта за зареждане на мобилни устройства и за пренос на данни (медия плейър), както и Bluetooth интерфейс. 
Идентификация на шофьора се изисква, за да се активират персоналните настройки. Това става автоматично чрез 
засичане на автомобилния ключ или чрез селекция през информационния дисплей в комбинация с индивидуален PIN код. 
Възползвайте се от нашия богат набор от цифрови услуги, а ние ще актуализираме вашите карти редовно. Чрез функцията 
Remote Software Upgrade ще можете да поддържате актуализиран софтуера на вашия автомобил и лесно да получавате 
нови функции или функционални подобрения по въздуха.
BMW Управление с жестове 6U8 0,00 0,00 
С BMW Управлението с жестове избрани функции могат да бъдат управлявани с дефинирани движения на ръката. Прости 
жестове като „плъзгане“ или „посочване“ се идентифицират в зоната за разпознаване над средната конзола и активират 
съответната функция, например приемане или отхвърляне на входящо телефонно обаждане. Чрез въртящи движения на 
показалеца може да бъде регулирана силата на звука. Планирането на маршрута на навигационната система вече може 
да се управлява или прекратява с жестове като „насочване“ и „плъзгане“, заедно с навигационното меню. Управлението 
с жестове допълва досегашните системи за управление като iDrive Touch контролера. Активните налични жестове се 
изобразяват на контролния дисплей, за да помогнат на водача или пътника да ги използват. В допълнение, системата дава 
незабавен звуков и визуален отговор на жестовете.
само с опция 7EZ 

Аудиосистеми и развлечение
Озвучителна система Harman Kardon 688 0,00 0,00 
само с опция 7EZ 
 

Сервиз*
Service Inclusive – 5 години / 100 000 км 7NH 962,50 1 155,00 
включва периодичните обслужвания на автомобила
Service Inclusive Plus – 5 години / 100 000 км 7NA 4 350,00 5 220,00 
включва периодичните обслужвания и подмяна на нормално износващи се части
 

Удължена гаранция*
Repair Inclusive – 4 години / 200 000 км 7CH 1 824,17 2 189,00 
удължава гаранцията на автомобила до 4 години или 200 000 километра, което настъпи първо
Repair Inclusive – 5 години / 200 000 км 7CK 3 568,33 4 282,00 
удължава гаранцията на автомобила до 5 години или 200 000 километра, което настъпи първо
 

Други
Експлоатационна и сервизна книжка на автомобила на немски език 879 0,00 0,00 
Експлоатационна и сервизна книжка на автомобила на английски език 880 0,00 0,00 
Премахване на кабела за зареждане 8BL ‑354,17 ‑425,00 
Подготовка за Driver Assistance I 9QX 0,00 0,00 
не се предлага с опция 5AC / 552 
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 СТРУВА СИ ДА СИ ГЪВКАВ. BMW FINANCIAL SERVICES.

 Вие знаете точно какво искате, а ние можем да ви 
помогнем да го постигнете. С гъвкавите лизингови 
предложения на BMW Financial Services. 

Изборът на нов автомобил е един изцяло индивидуален 
процес – тогава защо при финансирането му нещата да стоят 
по друг начин? Да станеш собственик на ново BMW е много 
повече от обикновена финансова сделка. Това е началото на 
едно силно и дълготрайно партньорство. 
Ето защо BMW Financial Services създаде гама от лизингови 
продукти толкова индивидуални, колкото сте и вие самите.

BMW Financial Services разработва лизингови продукти, които 
ви осигуряват по‑ниска цена за придобиване и изключителна 
гъвкавост: вие избирате размера на месечните вноски, 
 лизинговия период и размера на първоначалната вноска – 
за да създадете схема, която най‑добре отговаря на вашия 
бюджет. 

Нашите финансови специалисти ще ви предложат 
най‑подходящото лизингово решение, което отговаря 
на вашите нужди, оставяйки радостта да шофирате 
вашето ново BMW. 

BMW Financial Services ви предлага: 

1. Атрактивни условия
Като доставчик на финансови решения, специално разра ‑
ботени за нашите продукти, ние можем да ви предложим 
изключително атрактивни условия. 

2. Индивидуални и гъвкави решения за финансиране 
Изберете финансиране, което най‑добре отговаря на вашия 
бюджет: продължителност, първоначална вноска и следова‑
телно най‑подходящата за вас лизингова вноска. 

3. Бърз и удобен процес на кандидатстване 
Вие се радвате на минимален брой изисквания и кратко 
 време за одобрение на вашето искане за лизинг.

4. Гъвкави финансови продукти
Вие можете да изберете финансов продукт, който най‑добре 
отговаря на вашите нужди: Финансов лизинг (с или без 
остатъчна стойност) или Оперативен лизинг. 

5. Лесно, бързо, на едно място
След като изберете автомобил, ние ще ви помогнем да 
 спестите време и усилия. Докато сте при дилъра на BMW, 
ние ще се погрижим за всички финансови въпроси – без 
да е необходимо да ходите никъде другаде. 

6. Финансовият партньор на ваша страна 
Нашата цел не е да ви предложим обикновени финансови 
 услуги, а да ви предоставим най‑доброто индивидуално 
 финансово решение за вас и вашето BMW.

BMW Financial Services е създаден да покрие очак‑
ванията на водачите на BMW и да отговори на харак‑
теристиките на автомобила, който финансираме.

 За допълнителна информация относно BMW Financial Services, моля свържете се с вашия BMW дилър и поискайте 
индивидуална оферта.

Посетете ни в Интернет на адрес www.bmw.bg и научете повече за лизинговите условия, предлагани от BMW Financial 
Services.

 BMW Financial Services в България се предлага от УниКредит Лизинг ЕАД.



За повече информация, моля обърнете се към най‑близкия BMW i агент:

Всички посочени цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото да коригира цени, технически данни,
както и опции без допълнително предупреждение. Допълнителна информация за опции и срокове за доставка можете
да получите от Вашия оторизиран BMW i агент. 
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