Възможен лизинг!
Възможен бартер!
LCN – Черен кожен салон Dakota
1МА – “М” спортна изпускателна система
2TB – Спортна автоматична скоростна кутия
2VB – Датчик за налягане на гумите
248 – Отопление на волана
3AG – Камера за движение на заден ход
302 – Алармена система
319 – Вградено универсално дистанционно управление
322 – Система за комфортен достъп
337 – Спорт пакет “M”
387 – Ветробран
4CE – Интериорни лайсни от благородно дърво (черни)
4DM – Декоративни елементи в хром с перлен ефект
4NH – Подгряване на областта на врата
423 – Стелки M Performance
430 – Вътрешно-/външно авт. затъмнение на огледала
431 – Вътрешно огледалo с автоматична функция против заслепяване
465 – Система за товарене
481 – Спортни предни седалки
488 – Лумбални настройки на предните седалки
493 – Пакет отделения за вещи
494 – Отопление на предните седалки
5AC – Асистент за дълги светлини
5AG – Aсистент за следене на пътното платно
5DL – Камери „Птичи поглед“
502 – Система за почистване на фаровете
508 – Парктроник
521 – Сензор за дъжд
534 – Климатроник
544 – Темпомат
552 – Адаптивни LED Фарове
563 – Пакет светлини (амбиентно интериорно осветление)
575 – Изход 12V
6AC – BMW Спешно повикване
6AE – BMW Телеуслуги
6AK – BMW ConnectedDrive Услуги
6AP – Remote Services (контрол през смартфон чрез мобилно приложение)
6NS – Разширена телефония с възможности за свързване на смартфон
6WA – Инструментално табло с разширен обхват
609 – Навигационна система Professional
610 – BMW Head-Up дисплей
645 – Дигитален тунер
688 – Harman/Kardon™ Surround Sound System
704 – Спортно окачване “М”
710 – Мултифункционален волан “M”

715 – Аеродинамичен пакет “M”
754 – “М” заден карбонов спойлер
760 – Външни декоративни елементи в черен гланц “BMW Individual Shadow Line”
8TH – Система за разпознаване на пътните знаци
8TN – Дневни LED светлини

