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BMW 530d xDrive Sedanas
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 61 820,00

Papildomų priedų kaina 17 459,99

Bendra automobilio kaina 79 279,99

Nuolaida 10 726,23

Galutinė automobilio kaina Jums 68 553,76



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį BMW 530d xDrive Sedanas, kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

* Pasiūlyme pateiktuose paveikslėliuose vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)

Modelio kodas JD11
Kėbulo kodas G30
Variklio darbinis tūris, cm3 2 993
Galia, kW (AG) 195 (265)
Degalų rūšis dyzelinas
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės) 5,00
CO2 emisija, g/km 132,00*
* Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

Bazinė įranga

Atrama galvai priekyje ir gale Pasyvi pėsčiųjų apsauga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Susidūrimo daviklis
Dvigubas signalas Trijų taškų saugos diržai
Dinamiški stabdžių šviesos žibintai Dinamiška stabilumo kontrolė (DSC)
Paruošimas vaikiškai sėdynei ISOFIX gale Oro pagalvės galvai priekyje ir gale
"Runflat" padangų indikatorius



Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviuiŠoninio susidūrimo apsauga
Bamperių sistema su smūgių slopintuvais sugeriančiais
smūgį iki 15 km/h.

Galinių durų užrakinimas nuo vaikų (mechaninis)

Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
Eksterjero detalės kėbulo spalvos (bamperiai, durų
rankenos, stogo moldingai)

Odinė pavarų svirties viršutinė dalisServotronic (Papildomas vairo stiprintuvas su kintančiu
pasukamumu. Pasukamumas kinta priklausomai nuo
greičio)

Stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo indikatorius

Ventiliuojuami galiniai stabdžių diskai
Dviejų svirčių priekinė pakaba

Ventiliuojami priekinių stabdžių diskai
Elektrinis stovėjimo stabdis su stovėjimo palaikymo
automatine funkcija, jungiklis ant centrinės konsolės

Alyvos daviklis Išmetamųjų dujų vamzdis (kairėje ir dešinėje pusėje) su
apvaliu chromuotu antgaliuM Performance TwinPower Turbo  6-ių cilindrų

dyzelinis variklis Dyzelino kietųjų dalelių filtras
Apsauga nuo netyčinio benzino įpylimo į dyzelinius
variklius

Stabdymo energijos atkūrimas

BMW Diesel with Blue Performance
"xDrive", pastoviai keturių varomųjų ratų sistema su
pilnai kintamu sukimo momento paskirstymu tarp
priekinės ir galinės ašiesKruizo kontrolė su stabdymo funkcija
Greičio ribotuvasLietaus sensorius ir automatinis žibintų reguliavimas
Pasisveikinimo šviesaFunkcija "Palydėk mane namo"
LED priekiniai žibintaiLED galiniai žibintai
3-čias stabdymo žibintas, LEDGaliniai rūko žibintai
Posūkio indikatoriaus šviesos and veidrodėliųAtbulinės eigos šviesos
Centrinis porankis gale5 sėdynės
Priekinis ir galinis porankiai, integruoti į durų apdailąPriekinis porankis ant konsolės, kairė ir dešinė pusė

atsidaro atskirai, su daiktadėžė Standartinės vairuotojo ir keleivio sėdynės
Vairo padėties reguliavimas (mech.) Automatinis  oro kondicionierius
Apsauga nuo karščio/saulės akinimo Mikrofiltras / aktyvintos anglies filtras
Papildomi 12-voltų lizdai Elektra reguliuojami, šildomi išorės veidrodėliai
Puodelių laikikliai Vidaus apšvietimas
Šildomi apiplovimo purštukai Start/Stop mygtukas variklio įjungimui/išjungimui
Individualūs nustatymai Centrinio užrakto jungiklis
Elektrinis imobilaizeris Tvirtinimo kilpos (bagažinėje - 4 elementai)
iDrive valdiklis Nerūkančiojo paketas
Centrinio užrakto sistema: 2 nuotolinio valdymo
pulteliai su integruotu raktu.

Nutolinis valdymas (raktas su 4 mygtukais)

Radija BMW Professional
6 garsiakalbių stereo garso sistema

Kelionės informacija borto kompiuteryje
Įspėjimas apie neišjungtas šviesas

Laisvų rankų įranga su USB sąsaja
Chromo apdaila

17" lengvo lydinio ratlankiai V-spoke stilius 618 (23F)
Vairavimo potyrio kontrolė

Užrašas su modelio pavadinimo
Įrankių komplektas

Beraktė variklio užvedimo sistema
Variklio uždengimas su 'TwinPower Turbo' užrašu

Medžiaga "Junction"
Durų slenksčių apdaila iš aliuminio su BMW užrašu
priekyje ir gale

Atšvaitai integruoti į bamperį, kairėje ir dešinėje pusėje Elektra valdomi langai, su patogia atidarymo/uždarymo
funkcijaIntegruota vartotojo instrukcija, valdymas su iDrive

kontroleriu, informacija pateikiama centriniame ekrane

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

300 Alpine White kėbulo spalva
LZFK Oda "Exclusive nappa" Black exclusive stitching / piping in contrast |

Black

258 0,00"Runflat" (galinčios riedėti be oro) padangos
2PA 0,00Apsauginiai ratų varžtai
2VB 0,00Padangų slėgio indikatorius
302 0,00Signalizacija



316 569,99Automatinis bagažinės uždarymas
420 460,01Tamsinti galiniai langai
423 0,00Veliūriniai kilimėliai
428 0,00Avarinis ženklas ir pirmos pagalbos vaistinėlė
465 0,00Nulenkiami galinių sėdynių atlošai
494 0,00Šildomos priekinės sėdynės
4T8 0,00Veidrodėlių paketas
502 0,00Priekinių žibintų apiplovimo sistema
552 1 520,00Adaptyvūs LED žibintai
5AC 0,00Automatinis ilgų šviesų įjungimas ir išjungimas
650 0,00CD grotuvas
6NR 160,00Apps sistema
6WB 400,00Multifunkcinis intrumentinis displėjus
7CK 0,00Garantijos paketas Repair Inclusive - garantijos pratęsimas

garantiniams automobiliams iki 5 metų arba 200 000 km. ridos, kas
sueitų pirmiau

7NH 0,00Serviso paketas Service Inclusive - nemokamas variklio alyvos
keitimas 5 metų arba iki 100 000 km. ridos, kas sueitų pirmiau

880 0,00Vartotojo instrukcija anglų kalba
337 5 000,00M Sport įrangos paketas

- 21N 18" M lengvojo lydinio ratlankiai Double-spoke style 662 M su
skirtingo pločio padangomis

- 2NH M Sportiniai stabdžiai
- 300 Alpine White kėbulo spalva
- 456 1 689,99Komfortinės, elektra valdomos priekinės sėdynės
- 4LF 210,00Vidaus apdaila 'Fineline' Ridge with highlight trim finisher Pearl

Chrome
- 5A1 LED priešrūkiniai žibintai
- 704 M Sportinė pakaba
- 710 M odinis vairas
- 715 M aerodinaminis paketas
- 760 BMW Individual juoda blizganti išorės apdaila  Shadow Line
- 775 BMW Individual juodos lubos
- LZFK 2 030,00Oda "Exclusive nappa" Black exclusive stitching / piping in contrast |

Black
9CH 4 750,00Komforto paketas Plius

- 248 Šildomas vairas
- 322 Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema
- 3AG Galinio vaizdo kamera
- 4UR Apsupantis apšvietimas
- 534 Automatinis oro kondicionierius su praplėstomis funkcijomis
- 5AL Aktyvi apsauga
- 5DM 50,00Parkavimosi asistentas
- 609 Navigacinė sistema "Professional"
- 688 620,00Harman Kardon apsupančio garso sistema
- 6NS Laisvų rankų įranga su išmaniųjų telefonų pajungimo galimybe



Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 61 820,00

Papildomų priedų kaina 17 459,99

Bendra automobilio kaina 79 279,99

Nuolaida 10 726,23

Galutinė automobilio kaina Jums 68 553,76

BMW Financial Services finansavimo pasiūlymas EUR

Pradinė įmoka / avansas 13 711,00

Mėnesinė įmoka 576,00

Likutinė vertė 24 509,00

Terminas (mėn.) 60

Rida (km/metus) 20000

Įsigydami automobilį iš „Krasta Auto“ Jūs pasirenkate aukščiausio lygio BMW aptarnavimo
kokybę ir patikimumą. „Krasta Auto“ jau daugiau nei 20 metų yra oficiali BMW prekės ženklo
atstovė Lietuvoje ir kartu su Vokietijos koncernu užtikrina rūpestingą BMW vairuotojų ir jų
automobilių aptarnavimą.

Jūsų patogumui, „Krasta Auto“ yra sukūrusi platų oficialių BMW aptarnavimo centrų tinklą –
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Marijampolėje, kurie atlieka techninę apžiūrą, garantinį ir po
garantinį aptarnavimą, visų automobilio dalių remontą, techninę pagalbą kelyje (galiojanti visoje
Europoje).
 
Oficialių BMW servisų teikiamų paslaugų kokybę užtikrina sertifikuoti meistrai, atitinkantys
aukščiausius BMW gamintojo keliamus darbų kokybės reikalavimus, kuriais vadovaujantis
naudojamos tik originalios BMW dalys, kurioms taikoma 24 mėnesių garantija be ridos
apribojimo (išimtis taikoma padangoms, stiklams, stabdžių trinkelėms, valytuvų šluotelėms ir
pan. dalims, kurios dėl intensyvaus naudojimo paprastai savaime nusidėvi greičiau nei per 2
metus).



Žinome Jūsų lūkesčius ir tai, kaip juos išpildyti.

Tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomins. Jeigu turėsite klausimų ar reikalinga papildoma
informacija, visuomet prašome kreiptis.  Nurodytoje automobilio komplektacijoje papildoma
įranga yra prioritetinė bazinės įrangos atžvilgiu.

Krasta Auto Vilnius

Ozo g. 10A
Vilnius
Tel. (8 5) 274 0440
vilnius@bmw.lt

Krasta Auto Kaunas

Veiverių g. 150
Kaunas
Tel. (8 37) 21 05 00
kaunas@bmw.lt

Krasta Auto Klaipėda

Svajonės g. 40
Klaipėda
Tel. (8 46) 34 49 44
klaipeda@bmw.lt

Autoforumas

Gamyklų g. 4
Marijampolė
Tel. (8 343) 98 745
gintaras@bmw.lt
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