
Specifications

BMW 218i Gran Coupe
Model Year: 2023

Technical Data المواصفات التقنية

Cylinders/Valves 3/4 عدد الصمامات/ عدد األسطوانات

Capacity in ccm 1,499 (3سم)السعة 

Max. Output (hp) 136 (حصان)القّوة القصوى 

Max.Torque (Nm) 220 . م.العزم األقصى ن

Performance األداء

Top Speed in km/h 215 ساعة/ السرعة القصوى كم

Acceleration 0–100 km/h in seconds 9.1 (ثانية)ساعة /  كم100 – 0التسارع من 

Steptronic Transmission with Double Clutch a ناقل حركة ستبترونيك مع القابض المزدوج

Weight الوزن

Unladen weight EU in kg 1,425 كجم/ الوزن بدون حمولة بالمعايير األوروبية 

Fuel Consumption إستهالك الوقود

Combined in l/100 km 6.5  كم100/ داخل وخارج المدينة لتر

CO2 Emissions in g/km 148 كم/انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غ

Tank Capacity, approx. in l 42 (لتر)سعة خزان الوقود التقريبية 

Infotainment النظام الترفيهي

Navigation System Professional a نظام مالحة متطور

Apple CarPlay a Apple CarPlay نظام

Bluetooth a Bluetooth

Exterior المواصفات الخارجية

Wheels 17" Light Alloy عجالت 

Headlights LED المصابيح األمامية

Interior المواصفات الداخلية

Panorama Sunroof a فتحة سقف بانوراما

Automatic Air Conditioning a تكييف هواء أوتوماتيكي

Ambient Lighting a إضاءة داخلية خافتة

Sports Leather Steering Wheel a عجلة قيادة رياضية من الجلد

Multifunction for Steering Wheel a عجلة قيادة متعددة الوظائف

Electric Seat with Memory for Driver a مقعد كهربائي مع ذاكرة للسائق

Sports Seats for Driver and Front Passenger a مقاعد رياضية للسائق والراكب األمامي

Safety & Convenience األمان و الراحة

Comfort Access a دخول ذكي 

Dynamic Cruise Control a مثبت السرعة المتكيف

Rear View Camera a الكاميرا الخلفية

Reversing Assistant a نظام المساعدة على القيادة العكسية

Active Park Distance Control a التحكم النشط في مسافة الركن

Lane Departure Warning a نظام تنبيه مغادرة المسار

Lane Change Warning a نظام التنبيه عند تغيير المسار

Front Collision Prevention Warning a نظام التنبيه من التصادم االمامي

Cross Traffic Warning a نظام التحذيرالخلفي من المركبات المعترضة

Rear Collision Prevention a منع االصطدام الخلفي

Speed Limit Assist a مساعد تحديد السرعة

Tyre Pressure Monitoring System a نظام قياس ضغط العجالت

Price KD 13,750 السعر


