
Model BMW X6 3.5i BMW X6 3.5i السيارة طراز

Year 2016 2016 السنة
Engine Size/Cylinders 6/4 6/4 (الصمامات عدد/  االسطوانات عدد) المحرك

Capacity 3000 CC 3000 CC السعة

Bodystyle / Doors SUV رباعي دفع سيارة السيارة نوع

Transmission 8 Speed Sport Automatic Sport Automatic - سرعات 8 الحركة ناقل

Horsepower 306 hp/rpm بالدقيقة دورة/ حصان 306 القصوى القوة

Torque 400 Nm/rpm بالدقيقة دورة/  متر-  نيوتن 400 الدوران عزم

Top speed in kph 240 240 (ساعة/كم) القصوى السرعة

Acceleration 0 -100 kph (Secs) 6.4 6.4 (ثانية) ساعة/كم 100- صفر من التسارع

Starting Retail Price 23,250 KD كويتي دينار 23,250  من السعر يبدأ

Car Options: :السيارة مزايا

ConnectedDrive Services ConnectedDrive خدمات

Real Time Traffic Information المرور حركة معلومات نظام

Concierge Services كونسيرج خدمات

Remote Services بعد عن التحكم خدمات

Comfort access التلقائي األبواب قفل فتح نظام

Backup camera خلفية كاميرا

Glass roof, electric كهربائي زجاجي سقف

Sunblind for rear side windows خلفية زجاج مظالت

Interior and exterior mirrors with automatic anti-dazzle function (خارجية و داخلية) كهربائية مرايا

Automatic air conditioning with 4-zone control اوتوماتيكي تكييف نظام

Park Distance Control(PDC) (خلفي و أمامي) المسافات قياس نظام

Navigation system Professional المالحة نظام

HiFi loudspeaker system HiFi الصوت نظام

20" Lt/Aly wheels Y-spoke 451 mixed tyres انش 20 مقاس االلمنيوم من اطارات

Seat adjustment, electric with memory for driver's seat الكترونية ذاكرة مع كهربائية مقاعد

LED fog lights LED بتقنية الضباب مصابيح

Lane Change Warning المسار تغير من التحذير نظام

Surround View الثالثية باألبعاد الشاملة الرؤية نظام

Intelligent emergency calling الطوارئ مكالمات

Model BMW X6 3.5i (Full Options) BMW X6 3.5i (كاملة مواصفات) السيارة طراز

Year 2016 2016 السنة

Engine Size/Cylinders 6/4 6/4 (الصمامات عدد/  االسطوانات عدد) المحرك

Capacity 3000 CC 3000 CC السعة

Bodystyle / Doors SUV رباعي دفع سيارة السيارة نوع

Transmission 8 Speed Sport Automatic Sport Automatic - سرعات 8 الحركة ناقل

Horsepower 306 hp/rpm بالدقيقة دورة/ حصان 306 القصوى القوة

Torque 400 Nm/rpm بالدقيقة دورة/  متر-  نيوتن 400 الدوران عزم

Top speed in kph 240 240 (ساعة/كم) القصوى السرعة

Acceleration 0 -100 kph (Secs) 6.4 6.4 (ثانية) ساعة/كم 100- صفر من التسارع

Retail Price 26,350 KD كويتي دينار 26,350  البيع سعر

Car Options: :السيارة مزايا

20"M Lt/Aly wheels Double-spoke 469M with mixed tyres انش 20 مقاس االلمنيوم من اطارات

Comfort seats front, electrically adjustable كهربائية أمامية مقاعد

ConnectedDrive Services ConnectedDrive خدمات

Real Time Traffic Information المرور حركة معلومات نظام

Concierge Services كونسيرج خدمات

Remote Services بعد عن التحكم خدمات

Comfort access التلقائي األبواب قفل فتح نظام

Backup camera خلفية كاميرا

Glass roof, electric كهربائي زجاجي سقف

Sunblind for rear side windows خلفية زجاج مظالت

Interior and exterior mirrors with automatic anti-dazzle function (خارجية و داخلية) كهربائية مرايا

Automatic air conditioning with 4-zone control اوتوماتيكي تكييف نظام

Park Distance Control(PDC) (خلفي و أمامي) المسافات قياس نظام

Navigation system Professional المالحة نظام

HiFi loudspeaker system HiFi الصوت نظام

Adaptive LED headlights LED بتقنية أمامية مصابيح

LED fog lights LED بتقنية الضباب مصابيح

High-beam assistant العالي بالضوء األوتوماتيكي التحكم نظام

Lane Change Warning المسار تغير من التحذير نظام

Surround View الثالثية باألبعاد الشاملة الرؤية نظام

Head-up display األمامي الزجاج على المعلومات عرض نظام

Intelligent emergency calling الطوارئ مكالمات

Technical Data الفنية البيانات

Technical Data الفنية البيانات


