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Забележка:

Съобразно специфичните изисквания на пазарите на държавите-членки на Европейския съюз, могат да възникнат промени
в моделите, стандартното и допълнителното оборудване, описани в тази ценова листа. За повече информация относно версиите на
отделните държави, моля, свържете се с местния дилър на BMW. Възможни са промени в дизайна и оборудването.
Опитът показва, че отпечатаната версия на цветовете на боите, тапицерията и цветовете на интериора не могат във всички случаи да
възпроизведат напълно истинския цвят в оригинал. Поради несъответствията на различните дисплейни монитори, цветовете, които
виждате на екрана, може да не са напълно точно възпроизвеждане на действителния цвят на автомобила или на оборудването. Моля,
обсъдете предпочитания от Вас избор на цвят с Вашия дилър на BMW.

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване
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ВСЯКА ПРОМЯНА ЗАПОЧВА
С НОВО РЕШЕНИЕ.
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ЦЕНИ НА АВТОМОБИЛИ BMW СЕРИЯ 5 ТУРИНГ.

Модел

Двигател
Цилиндри /
Клапани

Обем

Мощност

Среден разход
на гориво

CO2
Емисии

cm3

кВт (к.с.)

литра / 100 км

г/км

Цена
в лева
без ДДС

Цена
в лева
с ДДС

520i

4/4

1 998

135 (184)

6,7

152

88 208,33

105 850,00

530i xDrive

4/4

1 998

185 (252)

6,6

151

95 125,00

114 150,00

4/4

1 998

185 (252)

7,2

163

99 416,67

119 300,00

6/4

2 998

245 (333)

7,9

179

108 708,33

130 450,00

518d

4/4

1 995

110 (150)

5,1

134

83 416,67

100 100,00

520d xDrive

4/4

1 995

140 (190)

5,1

134

92 041,67

110 450,00

4/4

1 995

140 (190)

5,4

141

96 333,33

115 600,00

6/4

2 993

210 (286)

5,5

144

102 666,67

123 200,00

6/4

2 993

210 (286)

5,9

153

106 958,33

128 350,00

6/4

2 993

250 (340)

5,9

155

113 333,33

136 000,00

4/4

1 998

215 (292)

1,5

35

99 750,00

119 700,00

4/4

1 998

215 (292)

1,8

41

104 041,67

124 850,00

530i

540i xDrive
520d

530d

530d xDrive

540d xDrive
530e

530e xDrive

Всички модели са оборудвани стандартно с aвтоматична скоростна кутия.
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.
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Цените са валидни от 1 ноември 2020 г.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

1

2

3

4

1

Спортен кожен волан

2

LED предни светлини

3

17" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 618

4

Вътрешни декоративни елементи в тъмен мат „Oxide Silver“ с отличителни декоративни елементи „Pearl Chrome“
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530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Сервиз
Сертификат за високоволтова батерия

 

Сигурност
Система за следене налягането на гумите

           

Авариен триъгълник

           

Звуково предупреждение за пешеходци

 

BMW Спешно повикване

           

Въздушни възглавници за предните места

           

Антиблокираща система на спирачките (ABS)

           

Асистент за следене на концентрацията на водача

           

Спирачен асистент

           

Шоков датчик

           

Динамичен контрол на стабилността (DSC)

           

Въздушни възглавници за глава, за предните и задните места

           

Система за монтаж на детска седалка ISOFIX

           

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
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Цвят неметалик

           

Черни релси на покрива

           

Бъбрековидна радиаторна решетка Active Air Stream (черна)

           

Капачки на страничните огледала в цвета на купето

           

Външни елементи в цвета на купето

           

Бъбрековидна радиаторна решетка с хромирана рамка и надлъжни пластини, с черни
междинни пластини

           

Матово черни основи на огледалата

           

Обозначение на модела

           

Бели мигачи

           

Рамка на прозореца и прозоречната ниша, хромирани

           

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

Гуми и джанти
17" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 618

         

Секретни болтове

           

Комплект за ремонт на гуми

           

18" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke 619
Застраховка на гумите

 
           

Тапицерии и интериор
Текстилна тапицерия „Junction“

           

Декоративни елементи на интериора в тъмен мат „Oxide Silver“
с отличителни декоративни елементи „Pearl Chrome“

           

Декоративни лайстни на праговете от алуминий с надпис „BMW“ отпред и отзад

           

Технология
Индикатор за износване на спирачните накладки

           

Двойни предни носачи

           

Вентилирани спирачни дискове, предни и задни

           

Многоточково окачване на задния мост

           

Ръчна спирачка, електромеханична

           

Саморегулиращо се пневматично окачване на задния мост

           

Servotronic

           

XtraBoost

 

Автоматична скоростна кутия Steptronic

           

Интервал за смяна на маслото – 24 месеца / 30 000 км

   

Интервал за смяна на маслото – 24 месеца / 25 000 км

    
  

Автоматична функция Старт / Стоп

           

Регенерация на спирачната енергия

           

Кабел за зареждане с електричество (тип 2, за външно зареждане с връзка към
извода за захранване, дължина 5 м)

 

Кабел за зареждане с електричество (тип 3), еднофазен

 

Отвор за зареждане с електричество
Филтър за твърди частици за дизелов двигател
Контрол на шофирането
eDRIVE бутон

 
     
           
 

Видим ауспух, трапецовиден

           

Норма за вредни емисии EU6

           

|9

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ.

Технология
BMW TwinPower Turbo 4‑цилиндров бензинов двигател
BMW TwinPower Turbo 6‑цилиндров редови бензинов двигател

  

 


BMW TwinPower Turbo 4‑цилиндров дизелов двигател

  

BMW TwinPower Turbo 6‑цилиндров редови дизелов двигател

  

Високоволтова батерия

 

Технология Mild‑Hybrid

         

Филтър за твърди частици за бензинов двигател

   

Защита от зареждане на дизелови автомобили с бензин
xDrive, система за задвижване на всички колела

 
     

 



 



Контрол на дистанцията при паркиране (PDC), предна и задна броня

           

Активен контрол на скоростта със спирачна функция

           

Активен спирачен асистент за градски условия

           

Предупреждение за приближаващи пешеходци със спирачна функция в града

           

Ограничител на скоростта

           

Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматична функция против заслепяване

           

Разширен пакет външни огледала

           

Динамични спирачни светлини, според приложеното спирачно усилие

           

Функция Follow‑me‑home

           

Регулиране на предните светлини

           

LED предни светлини

           

Сензор за дъжд и сензор за автоматично управление на светлините

           

Задни светлини и 3‑ти спирачен индикатор с използване на LED технология

           

Ляв и десен рефлектор, интегрирани в бронята

           

Светлинна сигнализация при отключване на автомобила

           

Вътрешно оборудване
Подлакътник, за предните и задните места

           

Подглавници за всички места

           

Частично електрическо регулиране на предните седалки

           

Стандартни предни седалки

           

Спортен кожен волан

           

Мултифункционален волан

           

Регулируема кормилна колона

           

Автоматична 2‑зонова климатична инсталация с разширени функции

           

Термоизолиращи стъкла

           

Микрофилтър с активен въглен

           

Стационарно охлаждане
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530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

530i

520i

Функционално оборудване
Алармена система

           

Автоматично отваряне на багажника

           

Велурени стелки

           

Система за товарене

           

Бутон за централно заключване

           

Поставка за чаши

           

Система с централно заключване

           

Електронен имобилайзер

           

Жабка със заключване

           

Дръжки на тавана

           

Контролер за iDrive

           

Интериорно осветление

           

Стартиране на двигателя без ключ

           

Скоби за закрепване в багажника

           

Разделителна мрежа в багажника

           

Пакет за непушачи

           

Personal Profile, запаметяване на настройките на конкретния ключ

           

Бутон Старт / Стоп

           

Места за съхранение

           

Сенници

           

Комплект инструменти

           

Отопляеми дюзи за чистачките

           

Електрически стъкла

           

Развлечение и комуникации
DAB тунер

           

Телеуслуги

           

ConnectedDrive Услуги

           

Пакет Connected Professional

           

Разширена телефония с допълнителни възможности за свързване на смартфон

           

BMW Live Cockpit Plus

           

Бордови компютър

           

Автоматично определяне на интервала на обслужване според състоянието на
автомобила

           

Програмируеми бутони

           

Вградена експлоатационна книжка

           

Предупреждение за включени светлини

           

Индикатор за нивото на маслото

           

Стерео озвучителна система (6 високоговорителя)
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

2

1

3

4
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1

456 – Комфортни предни седалки с електрически регулировки

2

6U3 – BMW Live Cockpit Professional, 12,3 инча зад волана

3

6U3 – BMW Live Cockpit Professional, 12,3 инчов информационен дисплей

4

5AZ – BMW Лазерни светлини

5

418 – Пакет за багажно отделение

5

Сигурност
Система за следене налягането на гумите
Авариен триъгълник

Звуково предупреждение за пешеходци
Активна защита

BMW Спешно повикване

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

2VB

0,00

0,00

           

428

0,00

0,00

           

4U9

0,00

0,00

 

5AL

590,00

708,00

           

6AC

0,00

0,00

           

met

1 769,17

2 123,00

           

Цветове
Цвят металик

416 ‑ Carbon Black – черен металик

           

само с опция 337

           

475 ‑ Black Sapphire – черен металик

           

A83 ‑ Glacier Silver – сив металик

           

A90 ‑ Sophisto Grey Brilliant Effect – сив металик

           

A96 ‑ Mineral White – бял металик

           

C1M ‑ Phytonic Blue – син металик

           

C2Y ‑ Bluestone – син металик

           

C3E ‑ Bernina Grey Amber Effect – сив металик
Цвят BMW Individual

           

ind

3 959,17

4 751,00

0,00

0,00

C3Z ‑ Tanzanite Blue – син металик

           
           

в комбинация с опция 7MH

         

C5E ‑ Alvite Grey – сив металик

           

X1C ‑ Aventurine Red – червен металик

           

Цвят неметалик

uni

0,00

0,00

           

300 ‑ Alpine White – бял неметалик

           

668 ‑ Black – черен неметалик

           

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване
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Екстериор
Без обозначение на модела

320

Външни хромирани лайстни „Chrome Line“ 346
Черни релси на покрива

Релси за багаж на покрива в матово
сребрист цвят

Без допълнително обозначение отвън

           

0,00

0,00

           

84,17

101,00

           

3DZ

0,00

0,00

           
           

926,67

1 112,00

           

0,00

0,00

           

3MC

84,17

101,00

           

715

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 7S2

           

само с опция 337

 

само с опция 337 / 7MH

Външни декоративни елементи в черен
гланц „BMW Individual Shadow Line“

         

926,67

1 112,00

в комбинация с опция 337

0,00

0,00

в комбинация с опция 337 / 7MH

0,00

0,00

505,00

606,00

0,00

0,00

Външни декоративни елементи в черен
гланц „BMW Individual Shadow Line“ с
допълнително съдържание

760

7M9

           
 
         
           

         

само с опция 337 + 760

 

само с опция (337 / 7MH) + 760
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 Стандартно оборудване

530e xDrive

         

0,00

3AS

в комбинация с опция 337

в комбинация с опция 7MH

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

0,00

0,00

3AA

Външни декоративни елементи в сатиниран 3MB
алуминий „BMW Individual“

M Аеродинамичен пакет

520d

0,00

само с опция 337

Релси за багаж на покрива в черен гланц
„BMW Individual Shadow Line“

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

         

 Допълнително оборудване

Пакети
M Спортен пакет

337

9 939,17

11 927,00

9 265,83

11 119,00

9 181,67

11 018,00

  

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

530i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

  
 



  

Цветове:
‑ 300 Alpine White – бял неметалик (алтернативно: 416 / 475 / 490 / A90 / C1M / C2Y /
C3E / C3Z / C5E / X1C)
Тапицерия:
‑ HRAT Текстилна тапицерия „Rhombicle“ / Alcantara Anthracite I Black – антрацит I
черен (алтернативно: LCFI / LCFK / LCNL / LCRO / LCSW / LZFI / LZFK / LZNI / ZBCR /
ZBFU / ZBTQ / Z1XX)
Оборудване:
‑ 2TB Спортна автоматична скоростна кутия Steptronic (само за 530i, 530i xDrive,
540i xDrive, 530d, 530d xDrive, 540d xDrive, 530e, 530e xDrive)
‑ 2TE Автоматична скоростна кутия Steptronic с лостчета за превключване на
предавките (само за 520i, 518d, 520d, 520d xDrive)
‑ 2NH М Спортни спирачки (алтернативно: 3M2) (само за 530i, 530i xDrive, 540i xDrive,
530d, 530d xDrive, 540d xDrive, 530e, 530e xDrive)
‑ 481 Спортни предни седалки (алтернативно: 4MA / 456)
‑ 4KH Вътрешни декоративни елементи от алуминий „Aluminium Rhombicle Smoke
Grey“ с отличителни декоративни хромирани елементи „Pearl Chrome“ (алтернативно:
4K9 / 4KG / 4LF / 4LH / 4LQ / 4ML / 4WY / XEW)
‑ 4UR Вътрешно осветление
‑ 704 М Спортно окачване (алтернативно: 223 / 225) за 520i, 530i, 530i xDrive, 518d,
520d, 520d xDrive
‑ 704 М Спортно окачване (алтернативно: 223 / 225 / 2VA) за 540i xDrive, 530d,
530d xDrive, 540d xDrive
‑ 710 M Кожен волан (алтернативно: 2XM)
‑ 715 M Аеродинамичен пакет
‑ 760 Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“
(алтернативно: 346 / 3MB)
‑ 775 Таван в цвят антрацит BMW Individual
Гуми / джанти:
‑ 1WX 18" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 662 M, с различен размер гуми за
преден и заден мост (алтернативно: 1R9 / 1RB / 1VL / 1VM / 27P) за всички модели
освен 530e, 530e xDrive
‑ 27P 18" M Алуминиеви джанти тип Double‑spoke 662 М за 530e, 530e xDrive
Допълнителни елементи:
‑ Обозначение М на предните калници, ляв и десен, хромирано
‑ М Декоративни лайстни на праговете
‑ M Опора за крака
‑ M Специфични педали
‑ M Специфични подови стелки само в комбинация с опция HRAT / LCNL
не се предлага с опция 7S2
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Пакети
Версия „M Sport“

7MH

22 910,83

27 493,00

         

Цветове:
‑ C3Z Tanzanite Blue – син металик (алтернативно: 490)
Тапицерия:
‑ LCNL Кожен салон „Dakota“ Black / контрастен шев Blue | Black – син | черен
Оборудване:
‑ 1E1 20" Алумиеви джанти тип „M Edition“, Jet Black, с гуми с различен размер за
преден и заден мост
‑ 3M2 М Спортни спирачки, червен гланц
‑ 3MF Затъмнени предни светлини BMW Individual Shadow Line
‑ 4GQ M специфични предпазни колани
‑ 4KH Вътрешни декоративни елементи от алуминий „Aluminium Rhombicle Smoke
Grey“ с отличителни декоративни хромирани елементи „Pearl Chrome“
‑ 4MA M мултифункционални предни седалки
‑ 704 М Спортно окачване (алтернативно: 223 / 225) за 520i, 530i, 530i xDrive, 518d,
520d, 520d xDrive
‑ 704 М Спортно окачване (алтернативно: 223 / 225 / 2VA) за 540i xDrive, 530d,
530d xDrive, 540d xDrive
‑ 710 М Кожен волан (алтернативно: 2XM)
‑ 715 M Аеродинамичен пакет
‑ 760 Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“
‑ 775 Таван в цвят антрацит BMW Individual
‑ 7M9 Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“ с
допълнително съдържание
не се предлага с опция 337 / 7S2
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 Стандартно оборудване

         

 Допълнително оборудване

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

337 – M Спортен пакет – BMW 530i, Цвят BMW Individual – Tanzanite Blue – син металик (опционално оборудване), 20" M
Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 846 M, двуцветни, Jet Black (опционално оборудване), BMW Лазерни светлини (опционално
оборудване), Асистент за шофиране Professional (опционално оборудване), Релси за багаж на покрива в черен гланц „BMW
Individual Shadow Line“ (опционално оборудване), Външни декоративни елементи в черен гланц „BMW Individual Shadow Line“
с допълнително съдържание (опционално оборудване), М Спортни спирачки, червен гланц (опционално оборудване)

7S2 – Линия Luxury – BMW 530i, Mineral White – бял металик (опционално оборудване), 19" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke
633 (опционално оборудване), Релси за багаж на покрива в матово сребрист цвят (опционално оборудване), Адаптивни LED
предни светлини (опционално оборудване), Асистент за шофиране Professional (опционално оборудване)
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Пакети
Линия Luxury

7S2

7 075,83

8 491,00

6 401,67

7 682,00

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

         
 

Тапицерия:
‑ LCFK Кожен салон „Dakota Black“ с ексклузивен шев Black / контрастен ширит | Black
– черен | черен (алтернативно: LCFI / LCRO / LCSW / LZFI / LZFK / LZNI / ZBCR /
ZBFU / ZBTQ / Z1XX)
Оборудване:
‑ 346 Външни хромирани лайстни „Chrome Line“ (алтернативно: 760)
‑ 4AW Арматурно табло в Sensatec (алтернативно: 4M5)
‑ 4LF Вътрешни декоративни елементи „Fineline Ridge“ с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“ (алтернативно: 4K9 / 4KG / 4LH / 4LQ / 4LU /
4ML / 4WY / XEW)
‑ 4UR Вътрешно осветление
Гуми / джанти:
‑ 28W 18" Алуминиеви джанти тип W‑spoke 632 (алтернативно: 1RB / 1U8 / 1VG /
1VH / 1VK / 1WD / 23W / 27C / 29F / 2WT) за всички модели освен 530e, 530e xDrive
‑ 28W 18" Алуминиеви джанти тип W‑spoke 632 (алтернативно: 1U8 / 1WD / 23W) за
530e, 530e xDrive
Допълнителни елементи:
‑ Предна декоративна решетка с хромирани отпред надлъжни бъбрековидни елементи
‑ Въздушни отвори според линията на оборудване
‑ Предна броня със специални дизайнерски хромирани елементи
‑ Елементи на въздушния отвор „Chrome High‑gloss“
‑ Рамка на прозореца и декоративни елементи на предните и задните стъкла в
гланциран алуминий
‑ Основа на огледалата, покритие на В‑колоната и релса за водача на стъклото в
черен гланц „Black High‑gloss“
‑ Осветени дръжки на вратите
‑ Задна броня с хромирани декоративни лайстни
‑ Хромирани ауспуси
‑ Дистанционно управление с хромирани бутони „Chrome High‑gloss“
Забележки:
‑ В комбинация с опция 453 „Активна вентилация на предните седалки“ само с
тапицерия LCSW / LZFI / LZFK / LZNI / ZBCR / ZBFU / ZBTQ / Z1XX
не се предлага с опция 337

18 |

 Стандартно оборудване

           

 Допълнително оборудване

Пакети
Пакет Business Class

ZBC

в комбинация с опция 337 / 7S2

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

4 590,83

5 509,00

           

4 090,00

4 908,00

           

Оборудване:
‑ 322 Система за комфортен достъп
‑ 459 Електрическо регулиране на седалките, с памет (алтернативно: 456 / 4MA)
‑ 488 Лумбална опора на предните седалки (алтернативно: 456 / 4MA)
‑ 494 Отопление на предните седалки (алтернативно: 4HA)
‑ 4UR Вътрешно осветление
Пакет First Class Upgrade

ZFC

в комбинация с опция 337

9 341,67

11 210,00

           

11 186,67

13 424,00

           

Оборудване:
‑ LZ Фин кожен салон „Nappa“
‑ 323 Soft‑Close функция за автоматично затваряне на вратите
‑ 453 Активна вентилация на предните седалки
‑ 456 Комфортни предни седалки, електрически
‑ 4AW Арматурно табло в Sensatec
‑ 4HA Отопление на предни и задни седалки
‑ 4NB Автоматична 4‑зонова климатична инсталация
‑ 4NM Пакет Ambient Air
‑ 4T7 Масажна функция за пътниците отпред
‑ 688 Озвучителна система Harman Kardon (алтернативно: 6F1)
само с опция ZBC

           

не се предлага с опция 481 / 488 / 4M5
Пакет Advanced Heating

           

ZPH

в комбинация с опция ZBC
в комбинация с опция ZFC

3 688,33

4 426,00

2 005,00

2 406,00

3 027,50

3 633,00

1 343,33

1 612,00

2 645,83

3 175,00

962,50

1 155,00

         
 
         
 
         
 

Оборудване:
‑ 248 Отопление на волана
‑ 3DS BMW Display ключ
‑ 4HA Отопление за предни и задни седалки
‑ 536 Допълнително стационарно подгряване на купето (не за 530e, 530e xDrive)
‑ 6NW Телефония с безжично зареждане
само с опция LC / LZ / ZFC

           

само с опция 6U3 / ZPI

           

Пакет Innovation

7 196,67

8 636,00

           

в комбинация с опция 536 / ZPH

ZPI

6 555,83

7 867,00

         

в комбинация с опция ZPH

6 555,83

7 867,00

 

Оборудване:
‑ 3DS BMW Display ключ
‑ 5DN Асистент за паркиране Plus
‑ 610 BMW Head‑Up дисплей
‑ 6NW Телефония с безжично зареждане
‑ 6U3 BMW Live Cockpit Professional
‑ 6U8 BMW Управление с жестове
не се предлага с опция 5DM
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Гуми и джанти
1E1

0,00

0,00

20" M Алуминиеви джанти тип Y‑spoke
846 M, двуцветни, Jet Black, с Runflat гуми
с различен размер за преден и заден мост

1R9

3 285,00

3 942,00

20" BMW Individual аеродинамични
1RB
алуминиеви джанти 1001 I, с 3D полиращ
ефект, с Runflat гуми с различен размер за
преден и заден мост

7 075,83

8 491,00

         

4 043,33

4 852,00

         

2 695,83

3 235,00

в комбинация с опция 337 / 7S2

         

1 010,83

1 213,00

1 010,83

1 213,00

4 380,00

5 256,00

         

2 695,83

3 235,00

         

не се предлага с опция 258

 
         
         

1VG

в комбинация с опция 7S2

не се предлага с опция 258

         

1VH

2 021,67

2 426,00

         

само с опция 7S2

         

не се предлага с опция 258

         

19" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 635,
двуцветни, с гуми с различен размер за
преден и заден мост

1VK

в комбинация с опция 7S2

4 380,00

5 256,00

         

2 695,83

3 235,00

         

2 358,33

2 830,00

не се предлага с опция 258

19" M Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 845 1VL
М, двуцветни, Jet Black, с гуми с различен
размер за преден и заден мост

         

само с опция 337

         

         

не се предлага с опция 258

19" M Алуминиеви джанти тип Y‑spoke 845 1VM
М, Jet Black, с гуми с различен размер за
преден и заден мост

         

2 864,17

3 437,00

         

само с опция 337

         

не се предлага с опция 258

         

 Стандартно оборудване

530e xDrive

         

1U8

в комбинация с опция 7S2

19" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke
633, с гуми с различен размер за преден и
заден мост

         

         

само с опция 258

19" Алуминиеви джанти тип W‑spoke 663,
двуцветни, с гуми с различен размер за
преден и заден мост

         

         

само с опция 258 + 337

18" Алуминиеви джанти тип Double‑spoke
844

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

20" Алумиеви джанти тип „M Edition“, Jet
Black, с гуми с различен размер за преден
и заден мост
само с опция 258 + 7MH
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518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

 Допълнително оборудване

Гуми и джанти
18" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke
619, със спортни гуми

1WD

в комбинация с опция 7S2

4 211,67

5 054,00

2 695,83

3 235,00

2 695,83

3 235,00

не се предлага с опция 258

18" M Алуминиеви джанти тип
Double‑spoke 662 M, с гуми с различен
размер за преден и заден мост

 
         
         

1WX

0,00

0,00

         

         

не се предлага с опция 258

         

17" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 618

258

0,00

0,00

         

23F

0,00

0,00

         

не се предлага с опция 258

18" Алуминиеви джанти тип V‑spoke 684

         

23W

в комбинация с опция 7S2

2 695,83

3 235,00

1 010,83

1 213,00

 

505,00

606,00

           

не се предлага с опция 258

17" Алуминиеви джанти тип Turbine 645,
двуцветни, BMW EfficientDynamics

27C

1 347,50

1 617,00

         
         

27P

0,00

0,00

само с опция 337

           
           

не се предлага с опция 258

18" Алуминиеви джанти тип W‑spoke 632

         

         

не се предлага с опция 258

18" M Алуминиеви джанти тип
Double‑spoke 662 М

530e xDrive

         

само с опция 337
Runflat гуми

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

         

28W

0,00

0,00

           

само с опция 7S2

           

не се предлага с опция 258

         

19" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke
633

29F

1 685,00

2 022,00

само с опция 7S2

         

не се предлага с опция 258
Секретни болтове

Комплект за ремонт на гуми

         

2PA

0,00

0,00

           

2VC

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 258

18" Алуминиеви джанти тип Multi‑spoke
619
в комбинация с опция 7S2

не се предлага с опция 258

         

         

2WT

2 695,83

3 235,00

           

1 010,83

1 213,00
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Тапицерия
Текстилна тапицерия „Junction“

BY

0,00

0,00

не се предлага с опция 481 / 4AW / ZFC

530e xDrive

           
           

BYAT ‑ Anthracite | Black – антрацит | черен

Текстилна тапицерия „Rhombicle“ /
Alcantara

           

HR

0,00

0,00

           

само с опция 337 + 481

           

не се предлага с опция 453 / 456 / 4AW / 4HA / 6FH / ZFC / ZPH

           

HRAT ‑ Anthracite | Black – антрацит | черен
Комбинация текстил / кожа „Plectoid“

           

CN

0,00

0,00

           

само с опция 337

           

не се предлага с опция 4AW

           

CNAT ‑ Anthracite | Black – антрацит | черен
Изкуствена кожа, перфорирана

           

KH

в комбинация с опция 337

1 347,50

1 617,00

           

336,67

404,00

           

не се предлага с опция 4AW / ZFC

           

KHFY ‑ Canberra Beige – бежов

           

KHRI ‑ Cognac – кафяв

           

KHSW ‑ Black – черен

           

Кожен салон „Dakota“

3 621,67

4 346,00

           

в комбинация с опция 337

LC

2 610,83

3 133,00

           

в комбинация с опция 7S2

0,00

0,00

           

LCFI ‑ Ексклузивен шев Ivory White / контрастен ширит | Black – бял | черен

           

не се предлага с опция 453 / ZFC

           

LCFK ‑ Ексклузивен шев Black / контрастен ширит | Black – черен | черен

           

не се предлага с опция 453 / ZFC

           

LCNL ‑ Black / контрастен шев Blue | Black – син | черен

           

в комбинация с опция 7MH

0,00

0,00

         

само с опция 337 + (481 / 4MA)

 

само с опция (337 / 7MH) + (481 / 4MA)

         

LCRO ‑ Ексклузивен шев Cognac / контрастен ширит | Black – кафяв | черен

           

не се предлага с опция 453 / ZFC

           

LCSW ‑ Black | Black – черен | черен

           

само с опция 453

           

Фин кожен салон „Nappa“
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530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

5 390,83

6 469,00

           

в комбинация с опция 337

LZ

4 380,00

5 256,00

           

в комбинация с опция 7S2

1 769,17

2 123,00

           

в комбинация с опция ZFC

0,00

0,00

           

само с опция 456

           

не се предлага с опция 481

           

LZFI ‑ Ексклузивен шев Ivory White / контрастен ширит | Black – бял | черен

           

LZFK ‑ Ексклузивен шев Black / контрастен ширит | Black – черен | черен

           

LZNI ‑ Ексклузивен шев Mokka / контрастен ширит | Black – кафяв | черен

           

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

Тапицерия
Изцяло кожен салон „BMW Individual“ с
допълнителни елементи „Merino“

ZB

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

8 928,33

10 714,00

           

в комбинация с опция 337

7 917,50

9 501,00

           

в комбинация с опция 7S2

5 306,67

6 368,00

           

само с опция 4M5 + 453 + 456

           

ZBCR ‑ Caramel | Black – кафяв І черен

           

ZBFU ‑ Smoke White | Black – бял | черен

           

ZBTQ ‑ Tartufo | Black – кафяв | черен

           

Интериор
Арматурно табло в Sensatec

4AW

в комбинация с опция 7S2 / ZFC

1 263,33

1 516,00

           

0,00

0,00

           

505,00

606,00

0,00

0,00

не се предлага с опция ZBCR / ZBFU / ZBTQ
М специфични предпазни колани

           

4GQ

в комбинация с опция 7MH

           
         

само с опция 337

 

само с опция 337 / 7MH

Вътрешни декоративни елементи в
тъмен мат „Oxide Silver“ с отличителни
декоративни елементи „Pearl Chrome“
Вътрешни декоративни елементи от
алуминий с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“

         

4K8

0,00

0,00

           

4K9

758,33

910,00

           

0,00

0,00

           

1 010,83

1 213,00

           

420,83

505,00

           

0,00

0,00

           

0,00

0,00

           

в комбинация с опция 337 / 7S2

Вътрешни декоративни елементи на
4KG
интериора от фина пепелява дървесина,
изобразяващи дървесен дънер с отворени
пори, с отличителни декоративни елементи
„Pearl Chrome“
в комбинация с опция 337

в комбинация с опция 7S2

Вътрешни декоративни елементи от
алуминий „Aluminium Rhombicle Smoke
Grey“ с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“

4KH

само с опция 337

 

само с опция 337 / 7MH

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

         

4LF

1 010,83

1 213,00

           

в комбинация с опция 337

420,83

505,00

           

в комбинация с опция 7S2

0,00

0,00
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Интериор
Вътрешни декоративни елементи „Fineline
Cove“ с отличителни декоративни
хромирани елементи „Pearl Chrome“

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

1 213,00

           

в комбинация с опция 337

420,83

505,00

           

в комбинация с опция 7S2

0,00

0,00

           

1 010,83

1 213,00

           

420,83

505,00

           

4LQ

в комбинация с опция 337

в комбинация с опция 7S2

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

4LU

в комбинация с опция 7S2

Арматурно табло с кожена облицовка
BMW Individual

4M5

в комбинация с опция 7S2

в комбинация с опция ZBCR / ZBFU / ZBTQ

0,00

0,00

           

336,67

404,00

           

0,00

0,00

           

2 105,83

2 527,00

           

842,50

1 011,00

           

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 4AW / BYAT / KHSW / ZFC
Вътрешни декоративни елементи в черно
„BMW Individual Piano Black“

           

4ML

1 347,50

1 617,00

           

в комбинация с опция 337

758,33

910,00

           

в комбинация с опция 7S2

420,83

505,00

           

само с опция 4UR / 337 / 7S2

Галванизирани декоративни лайстни за
контролните уреди

           

4U0

336,67

404,00

не се предлага с опция 4U1

           
           

Контролери с керамичен пръстен

4U1

1 010,83

1 213,00

само с опция 6U3

Вътрешни декоративни елементи
4WY
„BMW Individual“ от кафяво сливово дърво
с отличителни хромирани декоративни
елементи „Pearl Chrome“

           
           

1 650,83

1 981,00

           

в комбинация с опция 337

1 061,67

1 274,00

           

в комбинация с опция 7S2

724,17

869,00

           

674,17

809,00

           

0,00

0,00

 

само с опция 4UR

Таван в цвят антрацит BMW Individual

           

775

в комбинация с опция 337

в комбинация с опция 337 / 7MH

0,00

0,00

1 650,83

1 981,00

           

в комбинация с опция 337

1 061,67

1 274,00

           

в комбинация с опция 7S2

724,17

869,00

           

Вътрешни дървени елементи
„BMW Individual Sen light Brown“

XEW

само с опция 4UR
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540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

1 010,83

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

4LH

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

 Стандартно оборудване

         

           

 Допълнително оборудване

Окачване и задвижване
Адаптивно окачване

223

в комбинация с опция 337
в комбинация с опция 337 / 7MH

530e

530e xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

2 021,67

2 426,00

           

1 263,33

1 516,00

 

Стандартно окачване

1 263,33

1 516,00

         

225

0,00

0,00

         

М Спортни спирачки

2NH

1 010,83

1 213,00

само с опция 337 / 7MH

         

в комбинация с опция 337

0,00

0,00

0,00

0,00

само с опция 337 / 7MH



   
 

  
 


  

  
    

само с опция 1RB / 1R9 / 1U8 / 1VG / 1VH / 1VK / 1VL / 1VM / 1WD / 1WX / 23W / 27P /
28W / 29F / 2WT



не се предлага с опция 23F / 27C







5 980,83

7 177,00



  

5 222,50

6 267,00



  



  

2VH

2 105,83

2 527,00

           

3M2

1 010,83

1 213,00



0,00

0,00

в комбинация с опция 337

0,00

0,00

в комбинация с опция 7MH

0,00

0,00

Адаптивно задвижване

2VA

в комбинация с опция 337 / 7MH
не се предлага с опция 2VH

Интегрално активно управление

М Спортни спирачки, червен гланц

   
 




 

 





   



само с опция 337

 

само с опция 337 / 7MH

  

само с опция 1RB / 1R9 / 1U8 / 1VG / 1VH / 1VK / 1VL / 1VM / 1WD / 1WX / 23W / 27P /
28W / 29F / 2WT
М Спортно окачване

704

в комбинация с опция 337 / 7MH

    




758,33

910,00

         

0,00

0,00

         

не се предлага с опция 2VA



  

Трансмисия
Автоматична скоростна кутия Steptronic
Спортна автоматична скоростна кутия
Steptronic

205

0,00

0,00

2TB

420,83

505,00

  

    

0,00

0,00

  

    

252,50

303,00



  

0,00

0,00



  

в комбинация с опция 337

Автоматична скоростна кутия Steptronic с
лостчета за превключване на предавките

2TE

в комбинация с опция 337

           

Помощни системи*
Камера за обратно виждане

3AG

758,33

910,00

Контрол на дистанцията при паркиране
(PDC), предна и задна броня

508

0,00

0,00

не се предлага с опция 5DM / 5DN / ZPI

не се предлага с опция 5DN / 5DM

           
           
           
           

*	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.
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Помощни системи*
Асистент за шофиране

5AS

Асистент за шофиране Professional

5AU

1 853,33

2 224,00

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

           

Асистентът за шофиране съдържа системите с камери Предупреждение за сблъсък
със спирачна функция в градски условия и Предупреждение за пешеходци с лека
спирачна функция в градски условия, Информация за ограничението на скоростта,
включително Индикатор против изпреварване и Предупреждение при напускане на
лентата, както и снабденото с радар оборудване Предупреждение за преминаващи
автомобили отзад, Предупреждение за смяна на лентата и Предотвратяване на
сблъсък отзад. При скорости над 70 км/ч Предупреждението при напускане на
лентата разпознава маркировките и привлича вниманието на водача към нежеланата
смяна на лентата чрез вибрации на волана и активна обратна връзка. Ако един или
няколко автомобила навлязат в „мъртвия ъгъл“, Предупреждението за смяна на
лентата издава предупреждение с вибрация на волана и мигащ предупредителен
символ в страничното огледало. Предупреждението за преминаващи автомобили
отзад улеснява безопасното излизане от паркоместа. Докато Предупреждението
за сблъсък със спирачна функция в градски условия разпознава автомобили,
Предупреждението за пешеходци реагира на пешеходци. В същото време спирачките
се подготвят предварително за по‑бърза реакция и спиране. Ако сблъсъкът е
неизбежен, системата задейства пълно спиране. Тази функция обаче може да е
ограничена на тъмно и при мъгла. В опасни ситуации Предотвратяване на сблъсък
отзад активира аварийните светлини да премигват двойно по‑бързо. Ако сблъсъкът
е неизбежен, системата преди сблъсък се активира и затваря страничните стъкла
и стъкления люк, ако има такъв. Ръчният ограничител на скоростта служи за
конфигуриране на максималната скорост на индивидуален принцип. При желание и
след потвърждение, Асистентът за ограничение на скоростта изравнява скоростта
на движение с допустимата такава, като тя се определя от системата Информация
за ограничението на скоростта, включително Индикатор против изпреварване с
предварителен преглед.
4 548,33

5 458,00

           

Асистентът за шофиране Professional предлага оптимален комфорт и максимална
сигурност при монотонни и непрегледни ситуации на пътя. Освен съдържанието
на Асистента за шофиране, той включва и много други функции, за да направи
пътуванията ви още по‑безопасни и приятни. Активният контрол на скоростта с
функция Stop&Go, включително Предупреждение при опасност от сблъсък, за
пешеходци и велосипедисти със спирачна функция, поддържа желаната скорост до
210 км/ч, както и настроената дистанция до движещия се отпред автомобил. Също
така до 210 км/ч е на разположение и Асистентът за завиване и водене в лентата,
включително асистент за движение в по‑тесни ленти, който чрез активни намеси в
кормилното управление подпомага 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. Освен това, Асистентът за смяна на лентата дори улеснява
автоматичната смяна на лентите при скорости между 70 и 180 км/ч, като през това
време може да регулира скоростта спрямо особеностите на лентата, в която се
движи автомобилът. При нужда предупреждението при опасност от сблъсък алармира
с все по‑интензивни предупреждения, леки спирачни намеси, а при необходимост
и с пълно спиране. 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.
не се предлага с опция 5DF / 5AS
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 Стандартно оборудване

           
 Допълнително оборудване

Помощни системи*
Активен контрол на скоростта с функция
Stop&Go

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

5DF

2 021,67

2 426,00

           

Асистент за паркиране

5DM

1 179,17

1 415,00

           

Асистент за паркиране Plus

5DN

2 105,83

2 527,00

           

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 5DN / ZPI

           

в комбинация с опция ZPI

не се предлага с опция 5DM

Дистанционно управление за паркиране

           

5DV

842,50

1 011,00

  

    

  

    

Функцията Дистанционно паркиране позволява на водача да напусне автомобила
и след това удобно да го паркира на преден или заден ход дистанционно в тясно
паркомясто или гараж. Дистанционното паркиране се активира от водача извън
автомобила с помощта на BMW Display ключа. Целият процес на паркиране се
следи от Контрола на дистанцията при паркиране (PDC), асистента при паркиране и
камерите „Птичи поглед“. За дистанционно паркиране автомобилът трябва да бъде
позициониран фронтално по средата срещу паркомястото или гаража. По време
на процеса на паркиране водачът може контролирано да спре автомобила. След
паркирането двигателят може да бъде изключен с ключа. Когато настъпи време за
потегляне, двигателят може и да бъде стартиран чрез ключа. При дистанционното
изкарване от паркомястото автомобилът автоматично се движи директно назад.
само с опция 322 + (3DS / ZPI / ZPH) + (5DN / ZPI)

Видимост и светлини
Затъмнени предни светлини
BMW Individual Shadow Line

3MF

в комбинация с опция 7MH

590,00

708,00

0,00

0,00

само с опция 552 / 5AZ

Вътрешно огледало за обратно виждане с
автоматична функция против заслепяване
Разширен пакет външни огледала
Адаптивни LED предни светлини

431

0,00

0,00

           

4T8

0,00

0,00

           

552

1 685,00

2 022,00

           
           

5AC

в комбинация с опция 5AZ / 552
BMW Лазерни светлини
само с опция 5AC

         
           

само с опция 5AC

Асистент за дълги светлини

           

5AZ

269,17

323,00

           

0,00

0,00

           

3 369,17

4 043,00

           
           

*	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.
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Седалки
Активна вентилация на предните седалки

453

в комбинация с опция ZFC

530e xDrive

1 431,67

1 718,00

           

0,00

0,00

           

само с опция 456 + (494 / 4HA / ZPH)

           

не се предлага с опция 481

           

Комфортни предни седалки с електрически 456
регулировки

3 875,00

4 650,00

           

в комбинация с опция 337

2 780,00

3 336,00

           

в комбинация с опция ZBC

1 745,00

2 094,00

           

в комбинация с опция ZFC

0,00

0,00

           

само с опция LCFI / LCFK / LCRO / LCSW / LZFI / LZFK / LZNI / Z1XX / ZB

           

не се предлага с опция 488

 

не се предлага с опция 488 / 7MH

Електрическо регулиране на седалките, с
памет

         

459

в комбинация с опция ZBC

2 021,67

2 426,00

           

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 456

           

Спортни предни седалки

481

в комбинация с опция 337

1 095,00

1 314,00

           

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 4T7 / ZFC

Лумбална опора на предните седалки

           

488

в комбинация с опция ZBC

Отопление на предните седалки

494

в комбинация с опция ZBC

Отопление на предни и задни седалки

4HA

в комбинация с опция ZBC

в комбинация с опция ZFC / ZPH

455,00

546,00

           

0,00

0,00

           

758,33

910,00

           

0,00

0,00

           

1 347,50

1 617,00

           

695,83

835,00

           

0,00

0,00

           

само с опция LC / LZ / ZB

           

не се предлага с опция 494

M мултифункционални предни седалки

           

4MA

3 875,00

4 650,00

           

в комбинация с опция 337

2 780,00

3 336,00

           

в комбинация с опция ZBC

1 745,00

2 094,00

           

в комбинация с опция 7MH

0,00

0,00

         

само с опция 337 + (494 / 4HA) + LCNL
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530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

 

само с опция (337 / 7MH) + (494 / 4HA) + LCNL

         

не се предлага с опция 453 / 459 / 488

           

 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

Седалки
Масажна функция за пътниците отпред

4T7

в комбинация с опция ZFC

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

1 853,33

2 224,00

           

0,00

0,00

           

Функцията Масаж в комфортните предни седалки подобрява физическото състояние
на водача и пътниците, като стимулира или отпуска определени мускулни групи.
На ваше разположение са осем масажни функции в облегалката и седалката, за
да се постигне активизиране и отпускане на определени мускулни групи, както и
намаляване на напрежението на междупрешленните дискове на гръбначния стълб.
При всяка програма за масаж пътниците могат да избират от три различни степени на
интензивност. Програмите са разделени на категории „Мобилизираща“, „Отпускаща“
и „Витализираща“. Мобилизиращата функция масажира както отделни области,
като таза и горната част на гърба, така и цялото тяло. Предварително зададени на
функцията Масаж активни движения на тялото разтоварват гръбначния стълб. При
опцията за Отпускане нежно се масажират гърба, раменете и лумбалната област.
За разлика от нея, Витализиращата програма предлага комбинация от движение и
масаж с цел осезаемо отпускане и стимулиране на горната част на гърба или на
цялото тяло, което помага особено при дълги пътувания. Стандартната програма и
нивото на интензивност могат да се избират чрез бутоните на вратите. Цялата гама
програми може да бъде управлявана чрез iDrive контролера или сензорния централен
информационен дисплей.
само с опция 456 / ZFC

           

Волани
Отопление на волана

248

505,00

606,00

           

0,00

0,00

           

0,00

0,00

           

842,50

1 011,00

           

в комбинация с опция 337

505,00

606,00

 

в комбинация с опция 337 / 7MH

505,00

606,00

в комбинация с опция ZPH
само с опция 494 / 4HA / ZBC / ZFC / ZPH
Спортен кожен волан

BMW Individual кожен волан с
допълнителни елементи

           

255
2XM

не се предлага с опция 255 / 2TB / 2TE / 710
М кожен волан

         
           

336,67

404,00

           

в комбинация с опция 337

0,00

0,00

 

в комбинация с опция 337 / 7MH

0,00

0,00

не се предлага с опция 2XM

710

         
           

| 29

Слънцезащитни стъкла

Автоматична 4‑зонова климатична
инсталация

530e xDrive

540d xDrive

1 112,00

           

0,00

0,00

           

590,00

708,00

           

0,00

0,00

           
           

534

0,00

0,00

536

2 780,00

3 336,00

         

0,00

0,00

         

в комбинация с опция ZPH

само с опция 3DS / ZPI / ZPH

530e

926,67

4NM

Допълнително стационарно подгряване на
купето

530d xDrive

4NB

530d

           

в комбинация с опция ZFC

Автоматична климатична инсталация

520d xDrive

           

1 011,00

520d

606,00

842,50

518d

505,00

420

в комбинация с опция ZFC
Пакет Ambient Air

540i xDrive

417

530i

Цена
в лева
без ДДС

Комфорт
Ролкови щори, задни странични прозорци

Цена
в лева
с ДДС

Код

520i

Опция

530i xDrive

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

         

Функционално оборудване
Алармена система

302

Вградено универсално дистанционно
управление

316
319
322

Автоматично отваряне на багажника

Система за комфортен достъп
в комбинация с опция ZBC

0,00

0,00

           

0,00

0,00

           

438,33

526,00

           

1 515,83

1 819,00

           

0,00

0,00

           

1 314,00

           

само с опция 4UR / 337 / 7S2

           

Soft‑Close функция за автоматично
затваряне на вратите

323

1 095,00

Електрически прибиращ се теглич

0,00

0,00

           

3AC

2 021,67

2 426,00

           

Пакет за багажно отделение

402

2 864,17

3 437,00

           

418

842,50

1 011,00

         

в комбинация с опция ZFC

Панорамен люк, електрически
Велурени стелки
Пакет за пушачи

Система за товарене

423

0,00

0,00

           

441

84,17

101,00

           

0,00

0,00

           

674,17

809,00

           

465

Осветление за четене отзад BMW Individual 4M8
не се предлага с опция 402
Вътрешно осветление

           

4UR

в комбинация с опция 337 / 7S2 / ZBC
Сак за ски и сноуборд
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 Стандартно оборудване

4UY

590,00

708,00

           

0,00

0,00

           

252,50

303,00

           

 Допълнително оборудване

Радио и навигация
DAB тунер

530e xDrive

530e

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

540i xDrive

Цена
в лева
с ДДС

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

654

0,00

0,00

           

3DS

Комуникация и информация
BMW Display ключ

590,00

708,00

           

в комбинация с опция ZPI / ZPH

0,00

0,00

 

в комбинация с опция 536 / ZPI / ZPH

0,00

0,00

         

BMW Display ключът показва различни данни за статуса на автомобила и позволява
управлението на подбрани функции чрез интегрирания тъч‑дисплей. Това позволява
отчитане на часа, нивото на горивото в резервоара и актуалния пробег, сервизните
указания, както и съответния статус на централното заключване, на прозорците
и на стъкления покрив. Освен това чрез BMW Display ключа могат да бъдат
управлявани Паркирането от дистанция и Допълнителното стационарно отопление.
Забележка: Комплектът включва 1 BMW Display ключ, 1 калъфче за серийния ключ на
автомобила, както и 1 авариен ключ.
само с опция 6NW / ZPH

BMW Head‑Up дисплей

           

610

в комбинация с опция ZPI

2 190,00

2 628,00

           

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. Яркостта на изображението се
настройва автоматично към външното осветление, с различна яркост за деня и нощта.
Освен това шофьорът може да избере коя информация да се показва в допълнение
към актуалната скорост и предупрежденията от помощните системи на водача.
Телеуслуги

6AE

Пакет Connected Professional*

ConnectedDrive Услуги*

BMW Система за запис по време на
шофиране

0,00

0,00

           

6AK

0,00

0,00

           

6C3

0,00

0,00

           

6DR

336,67

404,00

           

само с опция 5DN

Разширена телефония с допълнителни
възможности за свързване на смартфон

           

6NS

0,00

0,00

           

*	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.
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530e xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

           

0,00

           

530e

202,00

0,00

530d

168,33

520d

6NW

в комбинация с опция ZPH / ZPI

518d

Цена
в лева
с ДДС

Комуникация и информация
Телефония с безжично зареждане

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

530i xDrive

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

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. Пакетът
Телефония включва и Bluetooth Office с достъп до функциите календар, SMS и
електронна поща за съвместимите смартфони.
BMW Live Cockpit Plus

6U2

BMW Live Cockpit Professional

6U3

0,00

0,00

           

BMW Live Cockpit Plus с навигационна функция с 5,7‑инчово арматурно табло и
10,25‑инчов реагиращ на докосване контролен дисплей с висока разделителна
способност представя всички важни за пътуването информации директно в
зрителното поле на водача. Интуитивното управление на BMW Operating System
7.0 се извършва чрез мултифункционалния волан, контролера на iDrive на средната
конзола и тъч‑функцията на централния дисплей. Освен това множество функции
на интегрираните навигационна и мултимедийна система могат да бъдат избирани
чрез гласово управление. Мултимедийната система включва два USB интерфейса
за зареждане на мобилни устройства и за пренасяне на данни (например медиен
плейър), както и един Bluetooth интерфейс. 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.
в комбинация с опция ZPI

2 610,83

3 133,00

           

0,00

0,00

           

Основни компоненти на BMW Live Cockpit Professional с обучаваща се навигационна
система са екраните с изключително висока резолюция и впечатляващ размер – 12,3
инча зад волана и 12,3 инчов информационен дисплей. За интуитивното използване
на BMW Operating System 7.0 служат надеждният iDrive 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.
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 Стандартно оборудване

 Допълнително оборудване

530e xDrive

540d xDrive

530d xDrive

520d xDrive

540i xDrive

           

0,00

           

530e

606,00

0,00

530d

505,00

520d

6U8

в комбинация с опция ZPI

518d

Цена
в лева
с ДДС

Комуникация и информация
BMW Управление с жестове

530i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i

Код

520i

Опция

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. 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 6U3 / ZPI

           

Аудиосистеми и развлечение
TV функция Plus

60A

2 021,67

2 426,00

само с опция 6U3 / ZPI

HiFi озвучителна система

Озвучителна система Harman Kardon

           

676

842,50

1 011,00

           

688

1 853,33

2 224,00

           

0,00

0,00

           

7 833,33

9 400,00

           

6 425,00

7 710,00

           

4 464,17

5 357,00

в комбинация с опция ZFC

Озвучителна система Bowers & Wilkins
Diamond Surround Sound

6F1

в комбинация с опция ZFC
само с опция 6U3 / ZPI

Мултимедийна система за задните места
Professional

           

           

6FH

           

само с опция LC / LZ / ZB / Z1XX

           

само с опция 6U3
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Сервиз*
Service Inclusive – 5 години / 100 000 км

7NH

2 470,00

2 964,00

1 908,33

2 290,00

6 154,17

7 385,00

5 994,17

7 193,00

530e

530e xDrive

540d xDrive

530d xDrive

530d

520d xDrive

520d

518d

Цена
в лева
с ДДС

540i xDrive

Цена
в лева
без ДДС

530i xDrive

Код

530i

Опция

520i

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ.

  
   

    

включва периодичните обслужвания на автомобила

Service Inclusive Plus – 5 години /
100 000 км

7NA

  
   

    

включва периодичните обслужвания и подмяна на нормално износващи се части

Удължена гаранция*
Repair Inclusive – 4 години / 200 000 км

7CH

Repair Inclusive – 5 години / 200 000 км

7CK

1 363,33

1 636,00

           

удължава гаранцията на автомобила до 4 години или 200 000 километра, което
настъпи първо
2 686,67

3 224,00

           

удължава гаранцията на автомобила до 5 години или 200 000 километра, което
настъпи първо

Други
Система за рекупериране на енергията
XtraBoost

Експлоатационна и сервизна книжка на
автомобила на немски език
Експлоатационна и сервизна книжка на
автомобила на английски език
Подготовка за Driver Assistance I

1CE

0,00

0,00

1CX

0,00

0,00

 

879

0,00

0,00

           

880

0,00

0,00

           

9QX

0,00

0,00

           

не се предлага с опция 552 / 5AC / 5AZ

         

           

*	Моля, свържете се с Вашия оторизиран дилър на BMW за допълнителна информация относно Service Inclusive, допълнителни
пакети и Удължена гаранция.
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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 разработени 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 следователно 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.
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За повече информация, моля обърнете се към най-близкия BMW дилър:

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 дилър.
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