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Technické údaje:
cm

3
max. rýchlosť: 250* km/h

kW/PS zrýchlenie 0-100km/h: 4,6 s

Nm/min
-1

spotreba mesto : 22,7 l/100km

mimo mesta: 10,2 l/100km

kombinácia: 14,8 l/100km

g/km

Farba: Unilak Alpine White - biela
Poťah: Celokožené čalúnenie Merino Schwarz - čierna

Základná výbava: Základná cena modelu: Eur
7 stupňová sekvenčná mechanická prevodovka automatická dvojzónová klimatizácia s rozšíren.funciami

s ovládaním na volante alebo prevod. pákou servotronik

s možnosťou nastavenia rýchlosti prehadzovania tempomat

stabil.systém DSC 8.0 vrátane ABS, ASC, DBC, EBV autorádio s CD prehrávačom, HiFi systém s 8x repro
kotúčové brzdy vpredu a vzadu s vnút.chladením automatická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, el. nastaviteľné balík rozšíreného osvetlenia

automatické stmavovanie vnútorného zrkadla el. nastavenie bedernej časti pred. sedadiel

vyhrievané ostrekovače čelného skla "M" športové sedadlá vpredu

dažďový senzor s automatickým zap.osvetlenia "M" trojramenný kožený multifunkčný volant výšk a pozdĺž.

bixenonové predné svetlomety, hmlové svetlomety nastaviteľný s pam.a uľahč.nast., ovládanie audio a telef.

brzdové svetlomety s odstupňovanou intenzitou "M" športový podvozok, znížený

palubný počítač s automatickou kontrolou funkcií "M" mriežka na bočných stranách predných nárazníkov

centrálny ovl.syst.a informač.monitor monochr.s uhl.6,5" "M6" logo na viacerých miestach interiéru

odkladacia sieťka na stredovom tunele pri spolujazdcovi športové rozdvojené výfukové potrubie

alarm s diaľkovým ovládaním centrálneho zamykania INDIVIDUAL biele smerovky

elekt.ovl.okná vpredu a vzadu s ochranou pred privretím INDIVIDUAL čierne čalúnenie vnútorného stropu

determálné sklá sfarbené do zelena INDIVIDUAL vysoko leštené čierne exteriérové lišty

čelné, bočné a hlavové airbagy Al disky Doppelspeiche 167M, 19' - palcové pneu.

el.nastaviteľné predné sedadlá, sedadlo vodiča s pamäťou interiérové lišty klavírový lak čierny

vyhrievanie predných sedadiel metalíza

komfortný prístup na zadné sedadlá kožený interiér Merino
velúrové koberčeky bez rezervného kolesa

Doplnková výbava:
F300 Unilak Alpine White - biela 524 adaptívne osvetlenie zákrut

X3SW Celokožené čalúnenie Merino Schwarz - čierna 5AC asistent diaľkových svetiel

322 komfortný prístup 601 TV funkcia

323 systém zatvárania dverí Soft-Close 609 navigačný systém Professional

358 Klimakomfortné čelné sklo 610 Head up Displey

441 fajčiarska výbava 644 uni sada na pripoj.mobilu s Bluetooth

442 držiak pohárov 672 BMW 6 CD - menič

464 vak na lyže 752 BMW individual audio systém High End

4MC inter. lišty z uhlíkových vlakien 926 náhradné koleso

508 parkovac.senzory vpr.aj vzadu (PDC)

   Vysvetlivky :
ASC - automatická kontrola stability vozidla

Všetky cenu sú vrátane DPH. DBC - zvyšuje brzdný účinok pri plnom brzdení

Km :119 000 r.v. 9/2007  DSC 8.0 -

Akciová cena vozidla:

výkon: 373/507

max. krútiaci moment: 520/6100

BMW M6
objem motora: 4 999

emisia CO2 : 357

127 643

počet valcov/ventilov: 10/4

palivo: benzín

Celková cena vozidla: 150 068 EUR

32 900 EUR
B780190 dynamická kontrola stability


