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BMW 218d Gran Tourer
automobilio pasiūlymas

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 31 690,55

Papildomų priedų kaina 11 949,99

Galutinė automobilio kaina Jums 43 640,54



Gerbiamas (-a) kliente,

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują automobilį BMW 218d Gran Tourer, kurio
komplektaciją ir kainą pateikiame žemiau.

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

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)

Modelio kodas 2E51
Kėbulo kodas F46
Variklio darbinis tūris, cm3 1 995
Galia, kW (AG) 110 (150)
Degalų rūšis dyzelinas
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės) 4,30
CO2 emisija, g/km 114,00*
* Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

Bazinė įranga

Trijų taškų saugos diržai Oro pagalvės galvai priekyje ir gale
Tvirtinimo sistema Kėbulo spalvos stogo moldingai
Išorės veidrodėliai kėbulo spalvos Langų apvadai juodos spalvos
Antena "Fin" "Aerodinamik" įranga
16" lengvo lydinio ratlankiai V-spoke 471



Medžiaga "Grid"Vidaus apdailos detalės Oxide Silver dark matt su Black
high-gloss akcentais Durų slenksčių apdaila, juoda su chromuotu su užrašu

BMWServotronic (Papildomas vairo stiprintuvas su kintančiu
pasukamumu. Pasukamumas kinta priklausomai nuo
greičio)

Dinaminė vairavimo kontrolė (DDC) (Comfort, Normal,
Sport and Sport+)

Galios paskirstymo kontrolė (Performance Control) Standartinė pakaba
Ventiliuojami priekinių stabdžių diskai El. Vairo stirpintuvas
Elektrinis stovėjimo stabdis su stovėjimo palaikymo
automatine funkcija, jungiklis ant centrinės konsolės

Vairavimo potyrio kontrolė su ECO PRO

Chromuotas išmetamųjų dujų vamzdis
Automatinė Start/Stop funkcija

4-ių cilindrų TwinPower Turbo dyzelinis variklis
Dyzelino kietųjų dalelių filtras

Apsauga nuo netyčinio benzino įpylimo į dyzelinius
variklius

6 greičių mechaninė pavarų dėžė

Valdymo skydelis

Galiniai žibintai L-formos

Priekinio keleivio sėdynės aukščio reguliavimas

Galinių sėdynių reguliavimas

5 sėdynės

Nulenkiami galinių sėdynių atlošai (40:20:40)

Standartinės vairuotojo ir keleivio sėdynės

3-jų stipinų odinis vairas, diametras 375 mm

Vairo padėties reguliavimas (mech.)

Oro kondicionierius

Apsauga nuo karščio/saulės akinimo

Elektra reguliuojami, šildomi išorės veidrodėliai

12 V lizdas

Elektra valdomi durų langai (priekyje ir gale)

Centrinio užrakto sistema: 2 nuotolinio valdymo
pulteliai su integruotu raktu.

Borto kompiuteris su temperatūris jutikliu

6.5" displėjus su AM/FM radiju, iDrive valdymu.
USB/AUX/iPod jungtys, Bluetooth laisvų rankų sąsaja

6 garsiakalbių stereo garso sistema

Papildomi priedai (įskaitant PVM 21%) EUR

668 Juoda nemetalizuota kėbulo spalva
LCSW Oda Dakota Black

205 2 040,00Automatinė pavarų dėžė "Steptronic"
223 510,00Dinaminė amortizatorių kontrolė
248 200,00Šildomas vairas
249 0,00Multifunkcionalus vairas
258 0,00"Runflat" (galinčios riedėti be oro) padangos
2FY 720,0017" lengvo lydinio ratlankiai V-Spoke 479
2PA 0,00Apsauginiai ratų varžtai
2VB 0,00Padangų slėgio indikatorius
302 490,00Signalizacija
3AA 240,00Juodi stogo išilginiai
3AG 410,00Galinio vaizdo kamera
420 360,00Tamsinti galiniai langai
423 0,00Veliūriniai kilimėliai
428 0,00Avarinis ženklas ir pirmos pagalbos vaistinėlė
431 180,00Neakinantis vidinis veidrodėlis
470 99,99Paruošimas vaikiškai kėdutei ISOFIX
473 0,00Porankis priekyje
493 0,00Bagažinės paketas
494 0,00Šildomos priekinės sėdynės
4FK 200,00Pilnai nulenkiama keleivio sėdynė
4UB 0,00Trečia sėdynių eilė
520 0,00Priešrūkiniai žibintai
521 0,00Lietaus sensorius



563 310,00Šviesų paketas
575 30,00Papildomi 12-voltų lizdai
5AS 870,00Vairavimo asistentas
5DP 0,00Parkavimosi asistentas
650 0,00CD grotuvas
668 0,00Juoda nemetalizuota kėbulo spalva
676 300,00HiFi garsiakalbių akustinė sistema
6UN 970,00Navigacijos sistema
710 240,00M odinis vairas
880 0,00Vartotojo instrukcija anglų kalba
LCSW 1 620,00Oda Dakota Black
9CG 1 300,00Komforto paketas

- 316 500,00Automatinis bagažinės uždarymas
- 508 360,00Parkavimosi atstumo kontrolė  (PDC)
- 534 Automatinis oro kondicionierius su praplėstomis funkcijomis
- 544 Kruizo kontrolė su stabdymo funkcija

Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR

Bazinė automobilio kaina 31 690,55

Papildomų priedų kaina 11 949,99

Galutinė automobilio kaina Jums 43 640,54

Įsigydami automobilį iš „Krasta Auto“ Jūs pasirenkate aukščiausio lygio BMW aptarnavimo
kokybę ir patikimumą. „Krasta Auto“ jau daugiau nei 25 metus 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 ir Klaipėdoje, 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.

Pagarbiai

Augustina Černiauskaitė
 
Mob.: 
El. paštas: augustina.cerniauskaite@bmw.lt
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