
Абсолютно 
новий BMW X5.
ЗнАти, нА Що ЗДАтЕн! 

Із задоволенням
за кермом



всЕ Що 
ЗАвГоДно оКРІМ
КоМПРоМІсІв.
Новий BMW X5 – лідер модельНого ряду, який 
розставляє все по місцях. цей високий, 
елегаНтНий і сильНий автомобіль Неможливо Не 
помітити. завдяки іННоваційНим техНологіям для 
максимальНої диНаміки та більшої безпеки На 
будь-яких поверхНях Новий BMW X5 завжди зНає 
куди рухатися. і як опиНитися там першим.



Кольори кузова:

Колісні диски:

18” V-spoke style 
618 / Reflex Silver

18” turbine styling 
689, BMW Efficient-

Dynamics

19” V-spoke style 
734

19” V-spoke style 
735

20” Star-spoke style 
736 змішаного типу

20” V-spoke style 
738 Bicolour 

змішаного типу

20” M, Star-spoke 
style 740M Bicolour 

змішаного типу

21” M, Y-spoke 
style 741M Bicolour 

змішаного типу

Alpine White (код 300) Mineral White (код A96) Arctic Grey Brilliant Effect (код C27)

Phytonic Blue (код C1M)Black (код 668) Black Sapphire (код 475)

Sunstone* (код C1N)

*представлений колір є одним із зразків з палітри ‘BMW 
Individual’. за розширеним переліком доступних кольорів 
звертайтеся, будь ласка, до продавців-консультантів.

Carbon Black (код 416)

21” Y-spoke style 
744 змішаного типу

21” Y-spoke style 
744 Bicolour 

змішаного типу

22” M, Double-spoke 
style 742M

22” BMW Individual 
диски V-spoke style 

746 I 

22” M, V-spoke 
style 747M Bicolour 

змішаного типу



** за повним переліком звертайтеся, будь ласка, до вашого
 консультанта.

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ Black 
з декоративною прострочкою Brown 
| інтер’єр Black

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ 
з перфорацією, Canberra Beige | інтер’єр 
Mokka

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ 
з перфорацією, Coffee | інтер’єр Black

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ 
з перфорацією, Ivory white | інтер’єр Black

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ 
з перфорацією, Cognac | інтер’єр Black

оздоблення салону зі шкіри ‘Vernasca’ 
з перфорацією, Black | інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення 
зі шкіри ‘Merino’ Ivory White | інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення 
зі шкіри ‘Merino’ Coffee | інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення 
зі шкіри ‘Merino’ Black | інтер’єр Black

BMW Individual розширене оздоблення 
зі шкіри ‘Merino’ Tartufo | інтер’єр Black

Варіанти внутрішнього оздоблення**:



Базове обладнання
■ Базове обладнання   X5 xDrive40i X5 xDrive50i
двигун
рядний 6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower, обладнаний турбіною та високоточним безпосереднім 
уприскуванням палива високого тиску HPI ■
V-подібний 8-циліндровий бензиновий двигун BMW з технологією Twinscroll і високоточним безпосереднім уприскуванням 
палива високого тиску HPI ■
рядний 6-циліндровий дизельний двигун BMW Twin Power, обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії
активний вугільний фільтр, датчик рівня та якості моторної оливи ■ ■
робочий об’єм, куб. см. 2998 4395
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 340 / 5500-6500 462 / 5250-6000
максимальний обертовий момент, Нм/об/хв 450 / 1500-5200 650 / 1500-4750
витрата палива на 100 км, за містом / у міському циклі, л   8.1/11.2 9.2/15.6
об’єм паливного баку, л 83 83
трансмісія та технології
автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' ■ ■
спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' з підрульовими пелюстками перемикання передач
електронний імобілайзер ■ ■
система інтелектуального повного приводу 'BMW xDrive' ■ ■
регенерація гальмівної енергії, система спуску/підйому на гору 'Hill Descent Control' ■ ■
динамічні характеристики та геометричні параметри
максимальна швидкість, км/год 243 250
розгін з місця до 100 км/год, с 5,7 4,7
кількість дверей / місць 5/5 5/5
довжина / ширина / висота / колісна база, мм 4922/2218/1745/2975 4922/2218/1745/2975
дорожній просвіт, мм 214 214
об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650 / 1870 650 / 1870
споряджена маса (з водієм), кг 2135 2361
ходова частина
18" легкосплавні диски 'V-spoke style 618', 8.5 J x 18 / шини 255/55 R18 ■
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 734' , 9 J x 19 / шини 265/50 R 19 ■
21" м легкосплавні диски 'Y-spoke style 741 M': передні : 9,5 Jx21 / шини 275/40 R 21, задні 10,5 Jx21 / шини 315/35 R21
шини 'Runflat' ■
адаптивна 'м' підвіска, 'M Sport' диференціал
'Servotronic' ■ ■
вентильовані передні та задні гальмівні диски, датчик зносу гальмівних колодок ■ ■
M Sport' гальма
парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на схилі ■ ■
передня підвіска із подвійними важілями, багатоважільна задня підвіска ■ ■
система Driving Experience Control з адаптивном режимом ■ ■
кузов і зовнішнє обладнання
зовнішні елементи у колір кузова, позначення моделі ■ ■
зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом, електричним налаштуванням, функцією складання та автозатемнення (ліве) ■ ■
екстер'єр BMW Individual 'Shadow Line'
кришка багажника з двох частин, що відкриваються окремо ■ ■
корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова ■ ■
LED фари головного світла, LED протитуманні фари, LED задні ліхтарі, додаткове LED гальмівне світло у спойлері ■ ■
Функція 'Follow me home' ■ ■
аеродинамічний пакет 'M', вихлопна система ‘M Sport’
лобове скло із термоізоляцією, комфортне скління, підігрів форсунок омивача скла ■ ■
патрубки вихлопної системи з хромованим оздобленням, лівий та правий, для M50d - у кольорі 'Cerium Grey' ■ ■
безпека
подушки безпеки та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, 
бічні подушки безпеки для голови пасажирів 1 і 2 рядів сидінь

■ ■

підголовники регульовані по висоті, передні та задні, захист від бокових зіткнень, колінна подушка безпеки ■ ■
3-точкові паски безпеки, кріплення дитячих сидінь ISOFIX, задні двері із захистом від відкриття дітьми ■ ■
антиблокувальна система гальм (ABS), система динамічного контролю стійкості (DSC), 
система динамічного контролю тяги (DTC)

■ ■

асистент гальмівної системи, датчик зіткнення, динамічні гальмівні вогні, двохтоновий сигнал ■ ■
Runflat' індикатор, пасивний захист пішоходів, асистент уваги водія, безпечна клемма акумулятора ■ ■
внутрішній дизайн та обладнання
датчик дощу та освітлення, підсвітка інтер'єру 'Ambient light', підсвітка багажного відділення ■ ■
круїз-контроль із функцією гальмування, обмежувач швидкості ■ ■
датчики паркування (PDC), передні та задні ■ ■
спортивні передні сидіння, компонування салону на 5 місць, задні сидіння складані у пропорції 40/20/40 ■ ■
електричні налаштування сидіння з пам'яттю для водія 
передній підлокітник із відділенням для зберігання речей ■ ■
центральний задній підлокітник із 2 підстаканниками та відділенням для зберігання речей ■ ■
спортивне шкіряне кермо ■ ■
м шкіряне кермо
мультифункціональна система кермового колеса, електричне регулювання кермової колонки ■ ■
автоматичний 2-зонний клімат-контроль з розширеними функціями, мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля ■ ■
сонцезахисні козирки із тримачем документів, макіяжною підсвіткою ■ ■
електричні вікна, 3 розетки на 12в ■ ■
система Start/Stop, центральний замок, система безключового запуску двигуна ■ ■
опції для зберігання речей, набір інструментів, панель багажного відділення з піддоном, підстаканники спереду ■ ■
виконання для не курців ■ ■
панель приладів із дисплеєм 12,3", яка відображає інформацію навігатора, музичної системи та телефону ■ ■
бортовий комп'ютер із показниками споживання палива,середньої швидкості та температури навколишнього середовища ■ ■
Навігаційна система, контролер 'iDrive', центральний монітор 12,3'', Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
управління жестами, дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля, багажника та вікон ■ ■
система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини). 
індикація часу, що залишився до наступного то

■ ■

акустична система Hi-Fi
акустична система ■ ■
оздоблення та планки салону
оздоблення салону шкірою Vernasca
оздоблення салону шкірою Vernasca з перфорацією ■ ■
оздоблювальні планки в салоні 'Aluminium 'Mesheffect' dark' ■ ■
оздоблювальні планки в салоні 'Aluminium Tetragon' 
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite'
велюрові килимки салону, накладки порогів із підсвічуванням із написом 'M'
Накладки порогів із підсвічуванням ■ ■

*даний перелік базового обладнання дійсний з 10/2018. офіційний імпортер продукції BMW AG, авт баварія україна, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа. зображення автомобілів 
наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW.  за детальнішою інформацією та переліком додаткового обладнання  звертайтеся, будь ласка, до продавців-консультантів.



Базове обладнання
■ Базове обладнання   X5 xDrive30d X5 M50d
двигун
рядний 6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower, обладнаний турбіною та високоточним безпосереднім 
уприскуванням палива високого тиску HPI
V-подібний 8-циліндровий бензиновий двигун BMW з технологією Twinscroll і високоточним безпосереднім уприскуванням 
палива високого тиску HPI
рядний 6-циліндровий дизельний двигун BMW Twin Power, обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії ■ ■
активний вугільний фільтр, датчик рівня та якості моторної оливи ■ ■
робочий об’єм, куб. см. 2993 2993
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 265 / 4000-4000 400 / 4400-4400
максимальний обертовий момент, Нм/об/хв 620 / 2000-2500 760 / 2000-3000
витрата палива на 100 км, за містом / у міському циклі, л   6.7/7.7 7.2/8.5
об’єм паливного баку, л 80 80
трансмісія та технології
автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' ■
спортивна автоматична 8-ступенева трансмісія 'Steptronic' з підрульовими пелюстками перемикання передач ■
електронний імобілайзер ■ ■
система інтелектуального повного приводу 'BMW xDrive' ■ ■
регенерація гальмівної енергії, система спуску/підйому на гору 'Hill Descent Control' ■ ■
динамічні характеристики та геометричні параметри
максимальна швидкість, км/год 230 250
розгін з місця до 100 км/год, с 6,5 5,2
кількість дверей / місць 5/5 5/5
довжина / ширина / висота / колісна база, мм 4922/2218/1745/2975 4922/2218/1745/2975
дорожній просвіт, мм 214 214
об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650 / 1870 650 / 1870
споряджена маса (з водієм), кг 2185 2350
ходова частина
18" легкосплавні диски 'V-spoke style 618', 8.5 J x 18 / шини 255/55 R18 ■
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 734' , 9 J x 19 / шини 265/50 R 19
21" м легкосплавні диски 'Y-spoke style 741 M': передні : 9,5 Jx21 / шини 275/40 R 21, задні 10,5 Jx21 / шини 315/35 R21 ■
шини 'Runflat' ■
адаптивна 'м' підвіска, 'M Sport' диференціал ■
'Servotronic' ■ ■
вентильовані передні та задні гальмівні диски, датчик зносу гальмівних колодок ■ ■
M Sport' гальма ■
парковочне гальмо із функцією автоматичного утримання автомобіля на схилі ■ ■
передня підвіска із подвійними важілями, багатоважільна задня підвіска ■ ■
система Driving Experience Control з адаптивном режимом ■ ■
кузов і зовнішнє обладнання
зовнішні елементи у колір кузова, позначення моделі ■ ■
зовнішні дзеркала заднього виду з підігрівом, електричним налаштуванням, функцією складання та автозатемнення (ліве) ■ ■
екстер'єр BMW Individual 'Shadow Line' ■
кришка багажника з двох частин, що відкриваються окремо ■ ■
корпуса дзеркал заднього виду у колір кузова ■
LED фари головного світла, LED протитуманні фари, LED задні ліхтарі, додаткове LED гальмівне світло у спойлері ■ ■
Функція 'Follow me home' ■ ■
аеродинамічний пакет 'M', вихлопна система ‘M Sport’ ■
лобове скло із термоізоляцією, комфортне скління, підігрів форсунок омивача скла ■ ■
патрубки вихлопної системи з хромованим оздобленням, лівий та правий, для M50d - у кольорі 'Cerium Grey' ■ ■
безпека
подушки безпеки та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, 
бічні подушки безпеки для голови пасажирів 1 і 2 рядів сидінь

■ ■

підголовники регульовані по висоті, передні та задні, захист від бокових зіткнень, колінна подушка безпеки ■ ■
3-точкові паски безпеки, кріплення дитячих сидінь ISOFIX, задні двері із захистом від відкриття дітьми ■ ■
антиблокувальна система гальм (ABS), система динамічного контролю стійкості (DSC), 
система динамічного контролю тяги (DTC)

■ ■

асистент гальмівної системи, датчик зіткнення, динамічні гальмівні вогні, двохтоновий сигнал ■ ■
Runflat' індикатор, пасивний захист пішоходів, асистент уваги водія, безпечна клемма акумулятора ■ ■
внутрішній дизайн та обладнання
датчик дощу та освітлення, підсвітка інтер'єру 'Ambient light', підсвітка багажного відділення ■ ■
круїз-контроль із функцією гальмування, обмежувач швидкості ■ ■
датчики паркування (PDC), передні та задні ■ ■
спортивні передні сидіння, компонування салону на 5 місць, задні сидіння складані у пропорції 40/20/40 ■ ■
електричні налаштування сидіння з пам'яттю для водія ■
передній підлокітник із відділенням для зберігання речей ■ ■
центральний задній підлокітник із 2 підстаканниками та відділенням для зберігання речей ■ ■
спортивне шкіряне кермо ■
м шкіряне кермо ■
мультифункціональна система кермового колеса, електричне регулювання кермової колонки ■ ■
автоматичний 2-зонний клімат-контроль з розширеними функціями, мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля ■ ■
сонцезахисні козирки із тримачем документів, макіяжною підсвіткою ■ ■
електричні вікна, 3 розетки на 12в ■ ■
система Start/Stop, центральний замок, система безключового запуску двигуна ■ ■
опції для зберігання речей, набір інструментів, панель багажного відділення з піддоном, підстаканники спереду ■ ■
виконання для не курців ■ ■
панель приладів із дисплеєм 12,3", яка відображає інформацію навігатора, музичної системи та телефону ■ ■
бортовий комп'ютер із показниками споживання палива,середньої швидкості та температури навколишнього середовища ■ ■
Навігаційна система, контролер 'iDrive', центральний монітор 12,3'', Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
управління жестами, дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля, багажника та вікон ■ ■
система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини). 
індикація часу, що залишився до наступного то

■ ■

акустична система Hi-Fi ■
акустична система ■
оздоблення та планки салону
оздоблення салону шкірою Vernasca ■
оздоблення салону шкірою Vernasca з перфорацією ■
оздоблювальні планки в салоні 'Aluminium 'Mesheffect' dark' ■
оздоблювальні планки в салоні 'Aluminium Tetragon' ■
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite' ■
велюрові килимки салону, накладки порогів із підсвічуванням із написом 'M' ■
Накладки порогів із підсвічуванням ■

*даний перелік базового обладнання дійсний з 10/2018. офіційний імпортер продукції BMW AG, авт баварія україна, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа. зображення автомобілів 
наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW.  за детальнішою інформацією та переліком додаткового обладнання  звертайтеся, будь ласка, до продавців-консультантів.



B M W  I N D I V I D U A L .
В і д о Б р а ж е н н я 
         і н д и В і д у а л ь н о с т і .

п о В н а  с В о Б о д а  
        с а м о В и р а ж е н н я .

ательє BMW Individual у своїй діяльності керується тільки однією 
метою: стильно і з якістю ручної роботи втілити в життя найсміливіші 
побажання наших клієнтів.

якщо хтось і приймає рішення, то це саме Ви. BMW Individual 
пропонує безліч варіантів для нового BMW X5 у відповідності з 
усіма Вашими побажаннями та з цілком індивідуальним підходом. 
додайте своє особисте бачення та вдосконалюйте власне почуття 
задоволення за кермом. обирайте саме те, що Вам найбільше 
підходить і йдіть власним шляхом, а BMW Individual гарантує, що усі 
Ваші ідеї стануть автомобільною реальністю.



ДлЯ нАйКРАЩиХ
ІДЕй лІМІтІв 
нЕ ІснУЄ.



Контрольовані ходові 
яКості на слизьКій дорозі.
якщо поверхня дороги слизька та 
вкрита кригою, використовуйте 
позашляховий режим xSnow 
з наступними попередньо 
встановленими параметрами: 
активована система динамічного 
контролю курсової стійкості (DSC), 
пневматична підвіска в нормальному 
режимі, автомобіль починає рух з 
другої передачі. В результаті навіть 
на слизькій дорозі забезпечується 
хороше зчеплення з поверхнею.

важКопрохідна 
місцевість з пухКим 
поКриттям.
позашляховий режим xSand 
включає наступні попередньо 
встановлені параметри: додатковий 
кліренс 20 мм, позашляховий 
режим ABS (активується на 
швидкості понад 10 км/год), 
легко контрольована чутливість 
педалі акселератора. В результаті 
забезпечується оптимальна тяга 
навіть на дорогах без покриття.

важКопрохідна 
місцевість з 
надзвичайно 
неоднорідною 
поверхнею.
режим xRock збільшує кліренс 
максимум на 40 мм і активує 
позашляховий режим ABS. 
В результаті забезпечується 
стабільність руху при збільшеному 
просторі над дорогою.

неоднорідна 
легКопрохідна 
місцевість.
при активації режиму xGravel 
включаються такі попередньо 
встановлені параметри: додатковий 
кліренс 20 мм, постійно активний 
позашляховий режим ABS, зручна 
чутливість педалі акселератора. 
В результаті забезпечується 
ідеальний баланс плавного руху 
та безпеки як на грунтовій, так і на 
кам’янистій дорозі.

модель BMW X5 M50d змушує 
по-новому поглянути на можливості 
автомобіля з точки зору потужності, 
динаміки та керованості. Він 
приводиться до руху ще більш 
ефективним рядним 6-циліндровим 
дизельним двигуном M Performance 
TwinPower Turbo. Це сила, яка 
передається безпосередньо на 

дорогу за допомогою адаптивної 
підвіски M Professional.

З ексклюзивними відмітними 
властивостями сімейства 
M Performance, BMW X5 M50d 
впевнено перевершує всіх 
суперників. і перша з них – пакет 
M Sport, що робить фурор 

з аеродинамічним пакетом 
M і вихлопною системою 
M Sport. Вражаюча решітка 
радіатора, корпуси зовнішніх 
дзеркал, декоративні накладки 
повітрозабірників і повітроводів, 
трапецієподібні вихлопні 
патрубки та позначення на задній 
частині виконані в елегантному 

фірмовому кольорі M Performance. 
Великі, поліровані 22’’ легкосплавні 
диски V-Spoke 747 M підкреслюють 
характерні елементи зовнішнього 
оздоблення.

справжній автомобіль M Performance – 
для тих, хто вимагає більшого.

BMW X5: ПоЄДнАннЯ 
нЕПЕРЕвЕРШЕноЇ УнІвЕРсАлЬностІ 
тА ПотУЖноГо ХАРАКтЕРУ.



xLINE: потужНий і люксовий.
З лінією оздоблення xLine новий BMW X5 виглядає ще більш 
потужно. про це свідчать особливі елементи дизайну з матового 
алюмінію на ламелях решітки радіатора, а також бічні елементи і 
захисне покриття днища в передній і задній частинах автомобіля. 
ідеальній стійкості на дорозі сприяють 21” легкосплавні диски 
Y-Spoke. Характерні особливості салону підкреслюють вишукані 
деталі: спортивні сидіння з оздобленням шкірою ‘Vernasca’ 
кольору ‘Ivory White’  та ексклюзивні матові декоративні планки 
салону ‘Variegated Poplar’ темно-коричневого кольору 
з вираженою текстурою.

M SPORT: ультрадиНамічНий.
пакет M Sport додає новому BMW X5 особливо динамічного вигляду. 
З аеродинамічним пакетом M цьому автомобілю дарма опір повітря, 
а завдяки адаптивній підвісці M Professional із заднім блокуванням 
диференціалу та інтегральному активному рульовому управлінню він 
розвиває значну динаміку. слід віддати належне 22’’ легкосплавним 
дискам і гальмівній системі M Sport з фіксованими супортами темно-
синього кольору з фірмовим логотипом ‘M’. накладки на дверні 
пороги, з фірмовим логотипом ‘M’, створюють спортивну та в той 
же час вишукану атмосферу. у центрі кокпіта – багатофункціональне 
спортивне шкіряне кермове колесо м з підрульовими перемикачами 
передач і спортивні сидіння з оздобленням шкірою BMW Individual 
‘Merino’ кольору ‘Coffee’. панель приладів оздоблена чорною шкірою 
і глянсовими декоративними планками з цінних порід дерева ‘Fineline 
Stripe’ коричневого кольору.

особливостІ ДиЗАйнУ тА оснАЩЕннЯ.
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ФунКціЇ, системи та елементи. ■ Базове обладнання   □ додаткове обладнання

[ 01 ] Комфортні передні сидіння з електроприводом мають пам’ять 
положень, регулювання для верхньої частини спинки, підголовників по 
висоті, висувної підколінної частини. Комфортні підголівники з регулюванням 
підтримки для голови. окремо доступна фунція масажу (8 програм) для водія 
та переднього пасажира.

[ 02 ] повнокольоровий проекційний дисплей BMW відображає важливі 
функціональні та інформаційні дані у поле зору водія.

[ 03 ] Ambient Air додає до клімат-контролю наступні функції: іонізація та 
ароматизація повітря (триступеневе регулювання інтенсивності 
та вибір аромату). додатково можна замовити 8 видів ароматів.

[ 04 ] Комфортний доступ з функцією безконтактного відкривання 
багажника дозволяє відмикати двері автомобіля без фізичного 
використання ключа. Виконавши короткий рух ногою в просторі під заднім 
бампером, Ви активуєте дистанційне відмикання і відкривання багажного 
відділення. 

[ 05 ] оздоблення елементів інтер’єру ‘CraftedClarity’ включає наступні 
поліровані скляні елементи ручної роботи: селектор трансмісії 
з підсвічуванням символу ‘X’, керування гучністю, контролер iDrive,
кнопка Start/Stop.

[ 06 ] висувний фаркоп з електроприводом призначений для 
транпортування з навантаженням до 3.500 кг.

[ 07 ] Багажне відділення нового BMW X5 уособлює собою нове 
покоління комфорту. для зручного завантаження і вивантаження речей верхні 
й нижні секції дверей багажного відділення відкриваються і закриваються 
механізмом з електроприводом. 

[ 08 ] панорамний скляний дах ‘Sky Lounge’. додатково до функцій 
панорамного скляного даху люк має 15 000 світлодіодів, які формують 
світлову графіку на скляній поверхні. Є можливість вибору одного з 6 кольорів. 
доступне дистанційне відкриття та закриття за допомогою ключа.

* за повним переліком звертайтеся, будь ласка, до вашого консультанта.



ФунКціЇ, системи та елементи. ■ Базове обладнання   □ додаткове обладнання
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[ 9 ] Видатна акустична система Harman Kardon з об’ємним звучанням  
складається з цифрового підсилювача потужністю 464 Вт та 16 динаміків 
(частково з позначенням ‘Harman Kardon’).

[ 10 ] Cистема допомоги водію Driving Assistant на базі камери 
та радарів, до складу якої входять функції: слідкування за дорожньою 
розміткою; cлідкування за “мертвими зонами”; попередження про пішохода; 
попередження про небезпеку позаду автомобіля; уникнення наїзду ззаду.

[ 11 ]  BMW Live Cockpit Professional з функцією навігації, включає набір 
високоякісних дисплеїв, що складається з 12,3-дюймового інфо-дисплею 
високої роздільної здатності та цифрової 12,3-дюймової панелі інструментів. 
до складу також входять: BMW Operating System 7.0; функції керування 
голосом, кнопками прямого вибору, контролером iDrive, сенсорне керування 
на центральному моніторі чи управління жестами; різноманітні віджети, 
особисті налаштування та профайли; жорсткий диск 20 ГБ; 2 USB роз’єма 
для зарядження гаджетів та передачі данних, інтерфейс Bluetooth / Wi-Fi.

оригінальні аКсесуари BMW.
12 13

14 15 16 17

[ 14 ] протиковзкий, вологостійкий 
килимок для захисту багажного 
відділення від бруду та
вологість. у чорному кольорі з 
елементами з нержавіючої сталі, 
повністю відповідає інтер’єру.

[ 15 ] Завдяки дизайну у чорному 
кольорі та елементам з нержавіючої 
сталі, пристосований для захисту 
від вологи та бруду зони для ніг 
у передній частині автомобіля, 
килимок ідеально доповнює стиль 
інтер’єру.

[ 16 ] Високоякісні 20” M 
легкосплавні диски Star-spoke style 
748 M у кольорі ‘Jet Black matt’. 

[ 17 ] BMW Advanced Car Eye 2.0
надзвичайно чутлива Full-HD 
камера, яка фіксує події попереду та 
позаду автомобіля, навіть якщо він 
припаркований. у разі виникнення 
перешкод та надзвичайного руху 
поза транспортним засобом камера 
автоматично записує ситуацію.

[ 12 ] Цей сучасний багажний бокс для даху в чорному кольорі з боковими 
вставками у кольорі ‘Titanium Silver’ має об’єм 520 літри та підходить для 
всіх систем кріплення BMW. Його можна відкритий з обох боків. також 
оснащений потрійним центральним замком на кожній стороні, що спрощує 
завантаження та забезпечує додатковий захист від крадіжки.

[ 13 ] задня система кріплення для велосипедна BMW Pro 2.0 легка, 
але міцна та може перевозити до 60 кг. Винятково проста у використанні, 
вона вміщує два велосипеди (існує можливість розширення місткість до 
3-х велосипедів). Функція нахилу забезпечує легкий доступ до багажного 
відділення.

* за повним переліком звертайтеся, будь ласка, до вашого консультанта.



виКлиК ДлЯ
всІХ ІнШиХ.



систЕМи ДоПоМоГи воДІю.

ФУнКЦІЇ тА ЕлЕМЕнти бЕЗПЕКи.

 Базове обладнання         додаткове обладнання

 Шини Runflat. посилені бічні стінки шин 
дозволяють запобігти їх повному здавлюванню 
або відходу від диска у разі пошкодження і 
падіння тиску, допомагаючи Вам зробити 
безпечну заміну в найближчому сервісному 
центрі.

 індикатор Runflat повідомляє водія про 
будь-яку проблему з шинами, яка може виникну-
ти в дорозі. Ви будете знати навіть про незначну 
втрату тиску завдяки сигнальному світловому 
індикатору, якщо ж пошкодження серйозніше, то 
включиться додаткове звукове сповіщення.

 З системою Active Guard Plus автомобіль 
оснащений розширеною системою додаткового 
попередження / екстреного гальмування. 
на додаток до передньої камери він також 
використовує радар для виявлення транспортних 
засобів, пішоходів та велосипедистів. система 
виявляє велосипедистів та пішоходів на 
швидкості до 85 км/год та автомобілі – до 210 
км/год. у надзвичайній ситуації починається 
екстрене гальмування. попередження видається 
на швидкості до 250 км/год.

 подушки безпеки – це частина елементів 
системи пасивної безпеки BMW, які відмінно 
скоординовані для виконання своїх функцій 
та ідеальної роботи системи в цілому. Шість 
подушок безпеки встановлюються для точного 
захисту найбільш вразливих місць: в області кер-
ма та центральної консолі для водія і переднього 
пасажира,  подушки безпеки для голови на всю 
поверхню вікон, а також бічні подушки, інтегро-
вані в спинки передніх сидінь.

 адаптивні лазерні фари ‘BMW Laserlight’ 
у режимі дальнього світла освітлюють дорогу 
до 600 метрів вперед, що значно підвищує 
безпеку. З адаптивним освітленням поворотів, 
системою управління дальнім світлом що не 
засліплює ‘BMW Selective Beam’. дизайн у формі 
літери ‘X’ та напис ‘BMW Laserlight’ додатково 
підкреслюють технологічні стандарти автомобіля.

 система динамічного контролю стійкості 
(DSC), включаючи систему контролю гальму-
вання в поворотах (CBC), систему допомоги при 
старті на схилі, систему готовності до екстреного 
гальмування, функцію підсушування гальмівних 
колодок і підготовки до гальмування. система 
DSC здатна виявити навіть незначний занос 
автомобіля і стабілізувати автомобіль протягом 
часток секунди. режим збільшення тяги –
підфункція (DTC) дозволяє визначити ідеальне 
прослизання коліс для оптимізації прискорення 
і при будь-яких умовах руху забезпечує більш 
динамічне водіння.

 Active Protection – система превентивної 
безпеки для пасажирів. ремені безпеки натягу-
ються в критичних ситуаціях, електричні сидіння 
повертаються в вертикальні положення, а вікна 
та люк закриваються. після  зіткнення гальма 
автоматично застосовуються до тих пір, поки 
автомобіль повністю не зупиниться.

DRivinG ASSiStAnt 
PRofESSionAL

асистент 
зворотнього руху

попередження 
про проЇзд перехресть

пропонує оптимальний комфорт та 
максимальну безпеку під час більшості 
випадків критичних або одноманітних 
ситуацій під час водіння та включає: асистент 
утримання в смузі руху; асистент негайної 
зупинки (ESA); асистент зміни смуги; асистент 
утримання в смузі з активних захистом від 
бічних зіткнень; попередження про перетин 
руху попереду (активується приблизно з 7 км/
год); допомогу у маневруванні; попередження 
про проїзд перехресть (візуальне та акустичне 
попередження).

система зберігає останні 50 м шляху 
в напрямку руху вперед за умови 
швидкості до 35 км/год та дозволяє 
повернутися на вихідне положення. 
у цьому випадку Ви звільняєтесь від 
кермування і можете зосередитися на 
середовищі, що оточує автомобіль.

складається з двох частин: попередження 
про перевагу в русі та знак “стоп”. додаткове 
попередження про проїзд перехресть на 
швидкості до 85 км/год (візуальне та акустичне 
попередження). Є частиною ‘Driving Assistant 
Professional’.



Із задоволенням
за кермом

лАсКАво ПРосиМо 
нА новий РІвЕнЬ.

*зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. більш детальну інформацію щодо комплектацій та умов кредитування ви можете 
отримати звернувшись до консультанта за вказаними вище адресами та телефонами. імпортер залишає за собою право на внесення змін до цього інформаційного буклету, а також право на помилку.

Абсолютно новий BMW X5.

 
BMW Україна

www.bmw.uaОфіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: київська обл., бориспільський р-н, с. гора, вул. бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “авт баварія київ”, київська обл., бориспільський р-н, с. гора, вул. бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-3333  
Київ: “авт баварія київ”, бульвар в. гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33  
Вінниця: “баварія центр”, вул. лебединського, 19-а, тел.: (0432) 555-995  Дніпро: “авт баварія-дніпропетровськ”, вул. панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95  
Житомир: “Форвард к”, проспект Незалежності, 170-а, тел.: (0412) 433-777  Запоріжжя: “аФц баварія”, вул. олімпійська, 7, тел.: (0612) 96-88-38  
Краматорськ: “талисман”, вул. дніпропетровська, 3а, тел.: (050) 308-00-08  Кременчук: “автосервіс альянс”, проїзд 40-років даі, 1, тел.: (0536) 77-08-11  
Кривий Ріг: “авторитет тб”, вул. свято-миколаївська, 97-б, тел.: (056) 462-0330  Львів: “христина”, вул. п’ясецького, 1, тел.: (032) 244-19-00  
Львів: “арія моторс”, вул. городоцька, 306, тел.: (032) 23-23-500  Миколаїв: “бавария юг”, вул. троїцька, 159/1, тел.: (0512) 555-233  
Одеса: “емералд моторс”, пр-т маршала жукова, 2, тел.: (048) 740-55-55  Одеса: “емералд моторс”, вул. велика арнаутська, 72/74, тел.: (048) 740-55-55  
Полтава: “автосервіс-альянс”, харківське шосе, 29, тел.: (0532) 600-400  Ужгород: “ідеал м”, вул. європейська, 1, тел.: (050) 300-55-95  
Харків: “бавария моторс”, пр-т гагаріна, 39а, тел.: (057) 766-17-50  Харків: “бавария моторс”, вул. латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00  
Херсон: “центр херсон”, миколаївське шосе, 54, тел.: (050) 318-6001  Хмельницький: “баварія захід”, пр-т миру, 103/1, тел.: (0382) 78-57-00  

Офіційні сервісні партнери BMW в Україні: Рівне, “валері м”, вул. київська, 101а, тел.: (067) 360-27-66


