
Із задоволенням
за кермом

НАЙВИРАЗНІША ПОТУЖНІСТЬ.
BMW X5.



Кольори кузова:

Колісні диски:

Alpine White (код 300) Mineral White (код A96) Atlas Cedar (код C2P)

Glacier Silver (код A83) Space Grey (код A52) Sparkling Brown (код B53)

Sophisto Grey Brilliant Effect (код A90)  Imperial Blue Brilliant Effect (код A89) Black Sapphire (код 475)

Carbon Black (код 416) Black (код 668)

18” Double Spoke 
Style 446

19” Double Spoke 
Style 467 M

19” Multi Spoke 
Style 448

19” Star Spoke Style 
449

19” V Spoke Style 
450

19” W Spoke 
Style 447

20” Star Spoke Style 
491

20” Individual 
V Spoke Style 

551 I

19” Star Spoke Style 
490

20” Y Spoke 
Style 451

20” Double 
Spoke Style 

469M

20” Double 
Spoke Style 

468 M

20” Double 
Spoke Style 

469M Jet Black

21” Double 
Spoke Style 

599M

BMW Individual*
*Широка палітра кольорів ‘BMW Individual’ передбачає 
можливість замовлення індивідуальних кольорів. За 
розширеним переліком доступних кольорів звертайтеся, 
будь ласка, до продавців-консультантів (на малюнку 
представлений BMW X5M у кольорі ‘Long Beach Blue’).



* За повним переліком звертайтеся, будь ласка, до Вашого консультанта.

Варіанти внутрішнього оздоблення*:

Текстильне оздоблення салону ‘Twill’ Anthracite 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Terra 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону BMW Individual шкірою 
‘Merino’ з розширеним вмістом Criollo Brown 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Ivory White 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону ексклюзивною шкірою 
‘Nappa’ з розширеним вмістом Mocha 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону ексклюзивною шкірою ‘Nap-
pa’ з розширеним вмістом Ivory White 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону BMW Individual шкірою 
‘Merino’ з розширеним вмістом Amaro Brown 
| Інтер’єр Black

Комбіноване оздоблення салону шкірою та 
алькантарою Anthracite | Інтер’єр Black

Оздоблення салону BMW Individual шкірою 
‘Merino’ з розширеним вмістом Smoke White 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону BMW Individual шкірою 
‘Merino’ з розширеним вмістом Nutmeg 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону BMW Individual шкірою 
‘Merino’ з розширеним вмістом Taupe 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Canbera Beige
| Інтер’єр Canbera Beige

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Black 
| Інтер’єр Black

Оздоблення салону шкірою ‘Dakota’ Mocha 
| Інтер’єр Black



В якості альтернативи базової комплектації для BMW X5 доступні два варіанти дизайну оформлення екстер’єру та інтер’єру та пакет ‘M Sport’, які 
надають автомобілю індивідуальність. Компоненти кожної лінії гармонійно поєднуються один з одним за стилем, кольором і матеріалом. У поєднан-
ні з базовою комплектацією дизайн екстер’єру та інтер’єру можна вибирати незалежно один від одного. Крім того, обидві лінії дизайну можуть бути 
доповнені елементами ‘BMW Individual’ та можуть бути запропоновані в поєднанні з пакетом ‘M Sport’, а також автомобільним ключем у оригіналь-
ному оформленні.

01 □ 03 □ 05 □
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ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМИ. ■ Базове обладнання   □ Додаткове обладнання

[ 01 ] Повнокольоровий проекційний дисплей ‘BMW Head-up Display’ 
відображає важливі функціональні та інформаційні дані у поле зору водія. 
Зображення проектується на вітрове скло, де його легко прочитати.

[ 02 ] Аудіосистема Bang & Olufsen High-End Surround Sound 
включає в себе 16 динаміків з вихідною потужністю 1200 Вт. Свій внесок 
у виняткову якість акустики вносить система обробки сигналів Dirac 
Dimensions. До переліку обладнання входять два опціональні налаштування: 
“студійне” та “розширене”, а також світлове оформлення накладок висувного 
центрального динаміка та обох передніх високочастотних динаміків.

[ 03 ] Система кругового огляду ‘BMW Surround View’ допомагає при 
парковці та маневруванні у тісному просторі. Для цього на контрольному 
дисплеї відображається вид зверху простору з боків і позаду автомобіля. Крім 
того, система бічного огляду забезпечує огляд руху в поперечному напрямку 
на виїздах і перехрестях з поганою видимістю.

[ 04 ] ‘Driving Assistant Plus’ включає в себе функцію попередження про 
зіткнення, систему стеження за розміткою та активний круїз-контроль з 
функцією Stop & Go (на фото) і значно підвищує безпеку і комфорт при русі.

[ 05 ] Розширений пакет освітлення салону включає в себе комфортне 
підсвічування з вітальним підсвічуванням і дев’ятьма заданими варіантами 
світлового дизайну. У пакет входять багаточисельні додаткові, розподілені по 
всьому салону, джерела світла для створення особливо гармонійної атмосфери. 
Освітлення зони перед дверима також дозволяє зручніше сідати в автомобіль і 
виходити з нього.

[ 06 ] Адаптивні світлодіодні фари включають в себе акцентне підсвічування, 
ближнє й дальнє світло, систему управління дальнім світлом що не засліплює, 
світлодіодні протитуманні ліхтарі, лампи освітлення поворотів, покажчики 
повороту, денне світло і адаптивне поворотне світло з регульованим розподілом 
світла для оптимального освітлення дороги і кращого огляду вночі.

** За повним переліком обладнання та функцій звертайтеся, будь ласка, до Вашого консультанта.

BMW IndIvIdual: 
ВІдОбраження ІндиВІдуальнОсТІ.
Колекція BMW Individual, ідеально адаптована до окремих 
модельних рядів, являє собою ексклюзивний набір 
різноманітних опцій. Це лакофарбові покриття з унікальною 
яскравістю і можливостями заломлення світла. Це шкіра, 
яка не має собі рівних за кольором і об’ємом обробки та 
прикрашена контрастними і декоративними швами. Це 
декоративні планки з найбільш ексклюзивних порід дерева 
з оздобленням бездоганним рояльним лаком або шкірою.

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

04 □

06 □

МАйСТЕРНА 
ІНдИвІдУАлІзАЦІя.



M sport: 
ульТрадинамІчне дОпОВнення.
Пакет М Sport підкреслює динамічний характер BMW X5. 
Пофарбовані в колір кузова пороги і бампери створюють 
спортивний настрій, який помітний з першого погляду.

Передній фартух зі збільшеними повітроводами, пороги з 
додатковою рельєфною лінією та задній фартух з дифузором 
підсилюють притиск автомобіля до дороги на високих 
швидкостях. Ще більш спортивним характер автомобіля стає 
завдяки адаптивної підвісці ‘M’.

Багатофункціональне шкіряне кермове колесо ‘M’ нового 
покоління забезпечує чудовий хват і дозволяє, не відриваючи 
рук, перемикати передачі. Спортивні сидіння з оздобленням 
зі шкіри та алькантари та логотипом «M» забезпечують 
оптимальну бічну підтримку. Вінчають оздоблення салону 
алюмінієві декоративні планки ‘Hexagon’, підставка для лівої 
ноги та дверні пороги в М-стилі, а також стеля ‘BMW Individual’ 
в кольорі Anthracite.

desIgn pure excellence: 
сучасний І люКсОВий.
Лінія Design Pure Excellence для екстер’єру включає в себе 
помітні елементи дизайну і колісні арки, пофарбовані у 
колір кузова, чорні планки передніх решіток з глянцевою 
хромованою обробкою спереду, Т-образні вставки в зовнішніх 
повітрозабірниках, пластини в нижньому отворі і декоративну 
накладку на задньому фартусі в хромованій обробці, а також 
хромовані елементи обробки екстер’єру для бокових вікон. 
Крім цього лінія дизайну включає кріплення зовнішніх дзеркал 
заднього виду і накладки стійок у чорному глянцевому кольорі.

Оздоблення шкірою Nappa з розширеним набором елементів 
у шкіряній обробці в кольорі Ivory White з контрастною 
прошивкою, дерев’яні декоративні планки у виконанні 
Американський дуб, оздоблення поверхонь передньої панелі і 
підвіконного поясу кузова шкірою Walknappa кольору Атласний 
сірий з контрастними швами – це все створює в салоні 
елегантну і ексклюзивну атмосферу. Нижня частина панелі 
приладів виконана в кольорі Ivory White.

desIgn pure experIence: 
сОлІдний І Значний.
Лінія Design Pure Experience розставляє ефектні акценти в 
екстер’єрі та підкреслює спортивний характер нового BMW X5 
– помітні елементи додаткового дизайну з матової нержавіючої 
сталі, нове оформлення сріблясто-матових вигнутих вставок у 
повітрозабірниках і декоративна накладка в задній частині кузова, 
яка разом з планкою передніх решіток виконана в сріблястому 
матовому кольорі.

Завдяки використанню темних і одночасно теплих кольорів лінії 
Design Pure Experience в салоні нового BMW X5 створюється 
стильна і класична атмосфера. Design Pure Experience включає 
в себе оббивку ексклюзивної шкірою Nappa із розширеним 
набором елементів у шкіряній обробці в новому кольорі Мокка 
із контрастною прошивкою і фактурні декоративні планки з 
цінних порід дерева. Поверхні передньої панелі і підвіконного 
поясу кузова оздоблені чорною шкірою Walknappa і відстрочені 
контрастними швами горіхового кольору. Нижня частина 
передньої панелі витримана в кольорі Мокка.



*даний перелік базового обладнання дійсний з 03/2017. Офіційний імпортер продукції BMW AG, аВТ баварія, 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   □ Додаткове обладнання    – Недоступно X5 xDrive35i

X5 xDrive40e
iPerformance

двигун
4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS, HPI та електричний двигун – ■
6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI ■ –
8-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний 2 турбінами з технологією 
Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – –
6-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем (2-ступеневим для 40d) з турбіною змінної геометрії – –
6-циліндровий дизельний двигун M Performance TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим 
уприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – –
робочий об’єм, куб. см. 2979 1997
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 306 / 5800-6400 245 / 5000-6500
максимальний обертовий момент, нм / об/хв 400 / 1200-5000 350 / 1250-4800
Витрата палива на 100 км, в міському циклі / за містом, л   11.2 / 6.9 3.3 (змішаний цикл)
Об’єм паливного баку, л 85 83
Трансмісія і технології
автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’ ■ ■
спортивна автоматична 8-ступенева коробка передач з підкермовим пелюстками перемикання передач □ –
система повного приводу ‘xDrive’ ■ ■
‘Servotronic’ (для м50d - м ‘Servotronic’) ■ ■
Круїз-контроль з функцією гальмування ■ ■
динамічні характеристики
максимальна швидкість, км/год 235 210 (120 на електротязі)
розгін з місця до 100 км/год, с 6.5 6.8
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць 5 / 5 5 / 5
довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм 4886 / 1938 / 1762 / 2933 4886 / 1938 / 1762 / 2933 
дорожній просвіт, мм 209 209
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650-1870 500-1720
споряджена маса, кг 2105 2305
Ходова частина
адаптивна ‘M’ підвіска □ □
адаптивні налаштування підвіски ‘Comfort’ □ ■
18" легкосплавні диски 'Double-spoke style 446', 8,5J x 18 / шини 255/55 R18 ■ ■
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 450', 9J x 19 / шини 255/50 R19 □ □
19" м легкосплавні диски 'Double-spoke style 467 M': передні 9Jx19 / шини 255/50 R19, задні 10Jx19 / шини 285/45 R19 □ □
покришки 'Runflat' □ □
безпека
Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, головні бічні подушки безпеки для обох рядів сидінь ■ ■
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу ■ ■
система обмеження швидкості спуску з гори (Hill Descent Control) ■ ■
датчики проколу покришок ‘Runflat’ з індикаторами на приладовому щитку ■ ■
Кузов і зовнішнє обладнання
пакет ‘м Sport’ □ □
Зовнішнє оздоблення 'Chrome Line' ■ ■
BMW Individual зовнішнє оздоблення 'High Gloss Shadow Line' □ □
BMW Individual релінги на даху 'High Gloss Shadow Line' □ □
автоматична робота багажної двері ■ ■
система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня □ □
бі-ксенонові фари ближнього і дальнього світла □ □
Галогенові фари ближнього і дальнього світла ■ ■
протитуманні ліхтарі ■ ■
скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, трапецієподібної форми (для M50d - Black Chrome) ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, круглої форми – –
Особливості моделі ‘iPerformance’: позначення ‘i’ з лівого та правого боку на крилі, центральний сегмент колісного 
диску блакитного кольору, поперечини решітки радіатора блакитного кольору, накладки дверних порогів з 
позначенням ‘eDrive’, позначення ‘eDrive’ на задній стійці кузова

– ■

Внутрішнє обладнання
мультифункціональне кермове колесо зі шкіряним оздобленням ■ ■
спортивне ‘м’ кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою □ □
спортивні передні сидіння □ □
спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40 ■ ■
накладки на дверних порогах з 'M' позначенням (з позначенням: для xDrive40e - ‘eDrive’, для M50d передні - ‘M50d’) □ ■
автоматичний двозонний клімат-контроль ■ ■
автоматичний двозонний клімат-контроль з розширеним вмістом □ □
радіо BMW Professional включаючи монітор 6,5'' і роз'єм AUX-In ■ –
навігаційна система Professional включаючи монітор 10,25'', сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1440х540 □ ■
панель приладів з розширеним вмістом □ ■
Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Oxide Silver, dark matt' ■ ■
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon' □ □
Текстильне оздоблення салону 'Twill' ■ ■
Комбіноване оздоблення салону зі шкіри та алькантари □ □



*даний перелік базового обладнання дійсний з 03/2017. Офіційний імпортер продукції BMW AG, аВТ баварія, 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   □ Додаткове обладнання    – Недоступно X5 xDrive50i X5 sDrive25d
двигун
4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS, HPI та електричний двигун – –
6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
8-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний 2 турбінами з технологією 
Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI ■ –
4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – ■
6-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем (2-ступеневим для 40d) з турбіною змінної геометрії – –
6-циліндровий дизельний двигун M Performance TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим 
уприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – –
робочий об’єм, куб. см. 4395 1995
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 450 / 5500-6000 231 / 4400
максимальний обертовий момент, нм / об/хв 650 / 2000-4500 500 / 1500-3000
Витрата палива на 100 км, в міському циклі / за містом, л   12.9 / 7.7 5.9 / 4.9
Об’єм паливного баку, л 85 85
Трансмісія і технології
автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’ ■ ■
спортивна автоматична 8-ступенева коробка передач з підкермовим пелюстками перемикання передач □ □
система повного приводу ‘xDrive’ ■ –
‘Servotronic’ (для м50d - м ‘Servotronic’) ■ ■
Круїз-контроль з функцією гальмування ■ ■
динамічні характеристики
максимальна швидкість, км/год 250 220
розгін з місця до 100 км/год, с 4.9 7.7
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць 5 / 5 5 / 5
довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм 4886 / 1938 / 1762 / 2933 4886 / 1938 / 1762 / 2933 
дорожній просвіт, мм 209 209
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650-1870 650-1870
споряджена маса, кг 2250 2070
Ходова частина
адаптивна ‘M’ підвіска □ –
адаптивні налаштування підвіски ‘Comfort’ □ □
18" легкосплавні диски 'Double-spoke style 446', 8,5J x 18 / шини 255/55 R18 – ■
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 450', 9J x 19 / шини 255/50 R19 ■ □
19" м легкосплавні диски 'Double-spoke style 467 M': передні 9Jx19 / шини 255/50 R19, задні 10Jx19 / шини 285/45 R19 □ □
покришки 'Runflat' ■ □
безпека
Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, головні бічні подушки безпеки для обох рядів сидінь ■ ■
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу ■ ■
система обмеження швидкості спуску з гори (Hill Descent Control) ■ –
датчики проколу покришок ‘Runflat’ з індикаторами на приладовому щитку ■ ■
Кузов і зовнішнє обладнання
пакет ‘м Sport’ □ □
Зовнішнє оздоблення 'Chrome Line' ■ ■
BMW Individual зовнішнє оздоблення 'High Gloss Shadow Line' □ □
BMW Individual релінги на даху 'High Gloss Shadow Line' □ □
автоматична робота багажної двері ■ ■
система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня □ □
бі-ксенонові фари ближнього і дальнього світла ■ □
Галогенові фари ближнього і дальнього світла – ■
протитуманні ліхтарі ■ ■
скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, трапецієподібної форми (для M50d - Black Chrome) ■ –
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, круглої форми – ■
Особливості моделі ‘iPerformance’: позначення ‘i’ з лівого та правого боку на крилі, центральний сегмент колісного 
диску блакитного кольору, поперечини решітки радіатора блакитного кольору, накладки дверних порогів з 
позначенням ‘eDrive’, позначення ‘eDrive’ на задній стійці кузова

– –

Внутрішнє обладнання
мультифункціональне кермове колесо зі шкіряним оздобленням ■ ■
спортивне ‘м’ кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою □ □
спортивні передні сидіння □ □
спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40 ■ ■
накладки на дверних порогах з 'M' позначенням (з позначенням: для xDrive40e - ‘eDrive’, для M50d передні - ‘M50d’) □ □
автоматичний двозонний клімат-контроль – ■
автоматичний двозонний клімат-контроль з розширеним вмістом ■ □
радіо BMW Professional включаючи монітор 6,5'' і роз'єм AUX-In ■ ■
навігаційна система Professional включаючи монітор 10,25'', сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1440х540 □ □
панель приладів з розширеним вмістом □ □
Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Oxide Silver, dark matt' □ ■
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain' ■ □
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon' □ □
Текстильне оздоблення салону 'Twill' ■ ■
Комбіноване оздоблення салону зі шкіри та алькантари □ □



*даний перелік базового обладнання дійсний з 03/2017. Офіційний імпортер продукції BMW AG, аВТ баварія, 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   □ Додаткове обладнання    – Недоступно X5 xDrive25d X5 xDrive30d
двигун
4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS, HPI та електричний двигун – –
6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
8-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний 2 турбінами з технологією 
Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії ■ –
6-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем (2-ступеневим для 40d) з турбіною змінної геометрії – ■
6-циліндровий дизельний двигун M Performance TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим 
уприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – –
робочий об’єм, куб. см. 1995 2993
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 231 / 4400 258 / 4000
максимальний обертовий момент, нм / об/хв 500 / 1500-3000 560 / 1500-3000
Витрата палива на 100 км, в міському циклі / за містом, л   6.2 / 5.2 6.7 / 5.5
Об’єм паливного баку, л 85 85
Трансмісія і технології
автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’ ■ ■
спортивна автоматична 8-ступенева коробка передач з підкермовим пелюстками перемикання передач □ □
система повного приводу ‘xDrive’ ■ ■
‘Servotronic’ (для м50d - м ‘Servotronic’) ■ ■
Круїз-контроль з функцією гальмування ■ ■
динамічні характеристики
максимальна швидкість, км/год 220 230
розгін з місця до 100 км/год, с 7.7 6.8
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць 5 / 5 5 / 5
довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм 4886 / 1938 / 1762 / 2933 4886 / 1938 / 1762 / 2933 
дорожній просвіт, мм 209 209
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650-1870 650-1870
споряджена маса, кг 2115 2145
Ходова частина
адаптивна ‘M’ підвіска □ □
адаптивні налаштування підвіски ‘Comfort’ □ □
18" легкосплавні диски 'Double-spoke style 446', 8,5J x 18 / шини 255/55 R18 ■ ■
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 450', 9J x 19 / шини 255/50 R19 □ □
19" м легкосплавні диски 'Double-spoke style 467 M': передні 9Jx19 / шини 255/50 R19, задні 10Jx19 / шини 285/45 R19 □ □
покришки 'Runflat' □ □
безпека
Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, головні бічні подушки безпеки для обох рядів сидінь ■ ■
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу ■ ■
система обмеження швидкості спуску з гори (Hill Descent Control) ■ ■
датчики проколу покришок ‘Runflat’ з індикаторами на приладовому щитку ■ ■
Кузов і зовнішнє обладнання
пакет ‘м Sport’ □ □
Зовнішнє оздоблення 'Chrome Line' ■ ■
BMW Individual зовнішнє оздоблення 'High Gloss Shadow Line' □ □
BMW Individual релінги на даху 'High Gloss Shadow Line' □ □
автоматична робота багажної двері ■ ■
система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня □ □
бі-ксенонові фари ближнього і дальнього світла □ □
Галогенові фари ближнього і дальнього світла ■ ■
протитуманні ліхтарі ■ ■
скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, трапецієподібної форми (для M50d - Black Chrome) – ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, круглої форми ■ –
Особливості моделі ‘iPerformance’: позначення ‘i’ з лівого та правого боку на крилі, центральний сегмент колісного 
диску блакитного кольору, поперечини решітки радіатора блакитного кольору, накладки дверних порогів з 
позначенням ‘eDrive’, позначення ‘eDrive’ на задній стійці кузова

– –

Внутрішнє обладнання
мультифункціональне кермове колесо зі шкіряним оздобленням ■ ■
спортивне ‘м’ кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою □ □
спортивні передні сидіння □ □
спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40 ■ ■
накладки на дверних порогах з 'M' позначенням (з позначенням: для xDrive40e - ‘eDrive’, для M50d передні - ‘M50d’) □ □
автоматичний двозонний клімат-контроль ■ ■
автоматичний двозонний клімат-контроль з розширеним вмістом □ □
радіо BMW Professional включаючи монітор 6,5'' і роз'єм AUX-In ■ ■
навігаційна система Professional включаючи монітор 10,25'', сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1440х540 □ □
панель приладів з розширеним вмістом □ □
Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Oxide Silver, dark matt' ■ ■
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon' □ □
Текстильне оздоблення салону 'Twill' ■ ■
Комбіноване оздоблення салону зі шкіри та алькантари □ □



*даний перелік базового обладнання дійсний з 03/2017. Офіційний імпортер продукції BMW AG, аВТ баварія, 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   □ Додаткове обладнання    – Недоступно X5 xDrive40d X5 M50d
двигун
4-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS, HPI та електричний двигун – –
6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний турбіною з технологією TwinScroll, 
Valvetronic, Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
8-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний 2 турбінами з технологією 
Double VANOS і високоточним безпосереднім уприскуванням палива високого тиску HPI – –
4-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – –
6-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим уприскуванням 
палива і турбонагнітачем (2-ступеневим для 40d) з турбіною змінної геометрії ■ –
6-циліндровий дизельний двигун M Performance TwinPower Turbo обладнаний системою сommon Rail, прямим 
уприскуванням палива і 3-ступеневим турбонагнітачем з турбіною змінної геометрії – ■
робочий об’єм, куб. см. 2993 2993
максимальна потужність, к.с. / при об/хв 313 / 4400 381 / 4000-4400
максимальний обертовий момент, нм / об/хв 630 / 1500-2500 740 / 2000-3000
Витрата палива на 100 км, в міському циклі / за містом, л   6.8 / 5.5 7.2 / 6.2
Об’єм паливного баку, л 85 85
Трансмісія і технології
автоматична 8-ступенева коробка передач ‘Steptronic’ ■ –
спортивна автоматична 8-ступенева коробка передач з підкермовим пелюстками перемикання передач □ ■
система повного приводу ‘xDrive’ ■ ■
‘Servotronic’ (для м50d - м ‘Servotronic’) ■ ■
Круїз-контроль з функцією гальмування ■ ■
динамічні характеристики
максимальна швидкість, км/год 236 250
розгін з місця до 100 км/год, с 5.9 5.3
Геометричні параметри
Кількість дверей / місць 5 / 5 5 / 5
довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм 4886 / 1938 / 1762 / 2933 4886 / 1985 / 1762 / 2933 
дорожній просвіт, мм 209 209
Об'єм багажника / зі складеними спинками сидінь, л 650-1870 650-1870
споряджена маса, кг 2185 2265
Ходова частина
адаптивна ‘M’ підвіска □ ■
адаптивні налаштування підвіски ‘Comfort’ □ –
18" легкосплавні диски 'Double-spoke style 446', 8,5J x 18 / шини 255/55 R18 ■ –
19" легкосплавні диски 'V-spoke style 450', 9J x 19 / шини 255/50 R19 □ –
19" м легкосплавні диски 'Double-spoke style 467 M': передні 9Jx19 / шини 255/50 R19, задні 10Jx19 / шини 285/45 R19 □ ■
покришки 'Runflat' □ ■
безпека
Фронтальні і бічні подушки безпеки передні, головні бічні подушки безпеки для обох рядів сидінь ■ ■
3-точкові ремені безпеки на всіх сидіннях включаючи переднатягувачі з піропатроном і обмеженням натягу ■ ■
система обмеження швидкості спуску з гори (Hill Descent Control) ■ ■
датчики проколу покришок ‘Runflat’ з індикаторами на приладовому щитку ■ ■
Кузов і зовнішнє обладнання
пакет ‘м Sport’ □ ■
Зовнішнє оздоблення 'Chrome Line' ■ –
BMW Individual зовнішнє оздоблення 'High Gloss Shadow Line' □ ■
BMW Individual релінги на даху 'High Gloss Shadow Line' □ ■
автоматична робота багажної двері ■ ■
система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня □ ■
бі-ксенонові фари ближнього і дальнього світла □ ■
Галогенові фари ближнього і дальнього світла ■ –
протитуманні ліхтарі ■ ■
скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, трапецієподібної форми (для M50d - Black Chrome) ■ ■
Хромовані патрубки вихлопної системи з лівої та правої сторони, круглої форми – –
Особливості моделі ‘iPerformance’: позначення ‘i’ з лівого та правого боку на крилі, центральний сегмент колісного 
диску блакитного кольору, поперечини решітки радіатора блакитного кольору, накладки дверних порогів з 
позначенням ‘eDrive’, позначення ‘eDrive’ на задній стійці кузова

– –

Внутрішнє обладнання
мультифункціональне кермове колесо зі шкіряним оздобленням ■ –
спортивне ‘м’ кермове колесо зі шкіряним оздобленням і мультифункціональною системою □ ■
спортивні передні сидіння □ ■
спинка задніх сидінь складається в пропорції 40:20:40 ■ ■
накладки на дверних порогах з 'M' позначенням (з позначенням: для xDrive40e - ‘eDrive’, для M50d передні - ‘M50d’) □ ■
автоматичний двозонний клімат-контроль ■ –
автоматичний двозонний клімат-контроль з розширеним вмістом □ ■
радіо BMW Professional включаючи монітор 6,5'' і роз'єм AUX-In ■ ■
навігаційна система Professional включаючи монітор 10,25'', сенсорний дисплей з роздільною здатністю 1440х540 □ □
панель приладів з розширеним вмістом □ □
Hands-Free з інтерфейсом USB ■ ■
BMW Individual оздоблення стелі 'Anthracite' □ ■
Оздоблювальні планки салону 'Oxide Silver, dark matt' ■ –
Оздоблювальні планки салону з цінної породи дерева 'Poplar Grain' □ □
Оздоблювальні планки салону 'Aluminium Hexagon' □ ■
Текстильне оздоблення салону 'Twill' ■ –
Комбіноване оздоблення салону зі шкіри та алькантари □ ■



Із задоволенням
за кермом

ШЛЯХ 
У МАЙБУТНЄ.
різнобічність, помножена на ефективність – BMW X5 об’єднує в собі неперевершену 
динаміку з ексклюзивним дизайном і люксовим оснащенням. Вже у виразному 
зовнішньому вигляді відчувається характер автомобіля, а розкішний і просторий салон 
оздоблений найвишуканішими матеріалами. прекрасно доповнюючи зовнішній образ, 
цілий ряд інноваційних технологій використовується для того, щоб зробити задоволення 
від водіння BMW X5 таким яскравим, як ніколи раніше.

*Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. більш детальну інформацію щодо комплектацій, варіантів оздоблення 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.

Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”: м. Київ, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33

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”, вул. мечникова, 2, тел.: (044) 494-21-21  
Київ: “аВТ баварія Київ”, бул. В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33  Київ: “аВТ баварія Київ”, вул. новокостянтинівська, 13/10, тел.: (044) 498-70-70 
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: “н авто”, вул. Кірова, 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  Рівне: “Валері м”, вул. Київська, 101а, тел.: (0362) 64-20-54  
Ужгород: “Ідеал м”, вул. Європейська, 1, тел.: (0312) 728-728  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  


