
                                                         

BMW X5 xDrive 30d 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 69 100 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 69 100 
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 105 419 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 2810 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 2300 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 
Počet valcov/ventilov 6/24 

Zdvihový objem (ccm) 2 967 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k) ot min-1 195(265)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 620/2000-2500 

Pohon (predok/zadok) stály všetkých kolies 0:100 do 50:50 
Prevodovka 8-st. automat  

PODVOZOK 

Predná náprava viacprvková 
Zadná náprava viacprvková 

Riadenie elektromechanické  

Priemer otáčania (m) 12,5 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 
vzadu kotúčové chladené 

Pneumatiky 255/55 R18 

KAROSÉRIA 
Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4922 - 2004 - 1745 

Rázvor (mm) 2975 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1680/1689 

Svetlá výška (mm) max. 180-225 

Nájazd. uhly predný /zadný (st.)  25/22 

Brodivosť (mm) 500 
Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 650/1870 

Objem palivovej nádrže benzín(l) 80 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 2185 

Užitočná hmotnosť (kg) 675 
Celková hmotnosť (kg) 2860 

Max. hmotnosť nebrz/brz. prip. vozidla (kg) 3500/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 
Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980  
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Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1575 
Vnútorná šírka minimum 1511 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 925/1010 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/360 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 805 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1548 

Vnútorná šírka minimum 1442 
Vzdialenosť sedák - strop 903 

Vzdialenosť podlaha - sedák 398 

Dĺžka predný sedák (mm) 548 

Dĺžka zadný sedák stredný/bočný (mm) 480 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 
Zrýchlenie z 0-100 km/h 6,5 

Maximálna rýchlosť (km/h) 230 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,8-7,5 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 5,6-6,2 
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 6,0-6,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 158-175 

Namerané 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 6,7 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 5,9 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 8,6 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 9,4  

Spotreba od užívatelov priemer (l/100 km) 8,5 

CELKOVÉ NÁKLADY 
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 7 076 

1. rok pri najazdení 30.000 km 8 670 
2. rok pri najazdení 30.000 km 11 845 

2. rok pri najazdení 60.000 km 15 733 

3. rok pri najazdení 45.000 km 16 551 

3. rok pri najazdení 90.000 km 22 595 
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 32 495 

1. rok pri najazdení 30.000 km 34 089 

2. rok pri najazdení 30.000 km 47 264 

2. rok pri najazdení 60.000 km 51 152 

3. rok pri najazdení 45.000 km 60 970 

3. rok pri najazdení 90.000 km 76 014 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) - 
Gar. kontroly (km) -  

Výmena oleja - 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota - 
Predný blatník - 

Svetlomet. + smerovka - 

Spätné zrkadlo el. - 
Predný nárazník (spodný + horný) - 

Predný tlmič - 



Predné brzdové platničky - 
Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 
Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 roky bez limitu km + 3r./200 000km 
Motor a mechanické časti 2 roky bez limitu km + 3r./200 000km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 85 000 

Po 2. roku 60.000 km 70 000 

Po 3. roku 90.000 km 52 000 

 

 

 

VÝBAVA 
21“ zliat.disky (1447€),, adaptívne vzduch.pruženie (1292€),komfot rtné pred.sedadlá s el. nastav.pamatou (1333€), 
BMW Display Key (300€), balík xOffroad (2739€),panaoramatické strešné okno (1964€), prístrojovka potiahnutá 
kožou (1499€), Head-up displej (1437€), balík výbavy M sport (5685€), laserové svetlomety (2067€), automat.soft 
zatváranie dverí (662€), integrálne aktívne riadenie(1189€), Harman/Kardon  audio ( 1127€), M výfukový systém 
(527€), M Šport diferenciál (0€), BMW Individual čalúnenie (1292€), farba Mineral White (1034€) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ imidž značky 

+ výkonný a silný motor 
+ ústretová spotreba  

+ premyslené a intuitívne ovládanie infotainmentu 

+ dizajn exteriéru a interiéru 
+ vysoká kvalita spracovania  

+ totálny luxus v interiéri  

+ variabilita (posuvné zadné sedadlá)  

+ výbava (špičkové asistenčné systémy, laserové svetlomety)  
+ pohon všetkých kolies 

MÍNUSY 

– priemerná ponuka miesta pre kolená vzadu 
– vystupovanie cez široké prahy  

– tvar zadných svetlometov mohol byť osobitejší 

– vŕzgajúce ovládače na stredovom tuneli  

 

  


