
BMW 118d 5-dverové
LINE Edition Sport Line Shadow

 Technické údaje 
Objem 

1995 cm3

Výkon 
110 kW (150 CP) la  1/min

Spotreba - Stred 5,7 l/100km
Emisie CO2 149 g/km

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho 
nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP 
podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne 
konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe 
paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v 
každom predajnom mieste.

Farba a vnútorné prevedenie 

Alpine White

Látka Corner Anthracite/Grey

Základná výbava 

Multifunkčný volant
Poistné skrutky kolies
Kontrola tlaku v pneumatikách
Velúrové koberčeky
Výstražný trojuholník
Posuvná predná lakťová opierka
Dažďový senzor s automatickým zapínaním tlmených svetiel
Airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie
Zadné hlavové opierky sklopiteľné
Emergency Call (núdzové volanie)
Teleservices
ConnectedDrive Services

Doplnková výbava 

Automatická prevodovka

Pneumatiky runflat s núdzovým dojazdom



Komfortný prístup a štartovanie
Vonkajšie spätné zrkadlá čierne
Stmavené sklá vzadu
Delené sklápanie zadných operadiel
Vyhrievanie sedadiel vpredu
Automatická klimatizácia
Asistent diaľkových svetiel
HiFi systém
Servotronik
17" Al disky Double-spoke 725
Športové sedadlá vpredu
Balík so zväčšeným  počtom odkladacích priestorov 
Int.lišty Aluminium pozdĺ žne brúsené so zvýraznením 
Black high-gloss
Parkovacie senzory (PDC)
Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia 
Rozšírené osvetlenie interiéru a exteriéru
LED-hmlovky
LED svetlomety
Športový kožený volant "M"
BMW Individual vysokolesklé čierne lišty
BMW Individual strop Anthracite
Slovenská jazyková verzia
Slovenský návod
Balík ConnectedDrive Plus
Alarm s diaľkovým ovládaním
Ostrekovače svetlometov
Navigačný systém Professional
Real Time Traffic Information
Concierge Services
Remote Services
Mobilná kompatibilita vrátane bezdrôtového nabíjania 
mobilných telefónov
Prístrojový panel s rozšírenými informáciami 
Advanced Parking
Zadná kamera
Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla 
Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla 
Parkovací asistent

Servis & Záruka 

7NH Service Inclusive - 5 rokov/100.000km
7CH Repair Inclusive 4 roky/200.000 km
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