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Thông số 
kỹ thuật 

Technical 
Data 

Động cơ I4, 4 xi lanh thẳng hàng 

Engine I4, 4 cylinders in-line 

Vâṇ tốc tối đa: 250 km/h 

Top speed (km/h) : 250 

 
Dung tích động cơ: 1.997 cc 

Effective displacement (cm3): 1.997 

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h: 6,1 giây 

Acceleration 0-100 km/h : 6,1 s 

 

Công suất cực đaị: 180 kw (245 hp) tại 5.000 – 6000 
vòng phút 

Max Output (Kw/HP at rpm ) : 180 (245 hp) at 5.000-6000 
 
 

Tiêu hao nhiên liêụ: 6,4 lít/ 100km (theo tiêu chuẩn 
Châu Âu)Fuel Consumption KV01 : ltr/100km : 6,4 

 
Mômen xoắn cực đại: 350 Nm tại 1.250 – 4.800 vòng 
phút 

Max Torque/ engine speed (Nm/rpm): 350 / 1.250 – 4.800 

Tự trọng: 1502 kg 

Kerb Weight: 1502 kg 

 
Dài x Rộng x Cao:  

Dimension (length x width x height):  

Chiều dài cơ sở:  

Wheelbase:  

BMW 328iGT 
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Màu Xe 
Colour 

Nhiều màu sơn tuỳ chọn 

Metallic paintwork 

Nội thất bọc da cao cấp Sensatec 

Leather Sensatec (KC) 

Trang bị 
tiêu chuẩn 

Standard 
equipment 

 

Trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn điện tử  

Electronic Safety System 

Mâm hợp kim nan hình chữ V kiểu 398-18inch (2FM) 

18 light alloy wheel V-spoke style 398 (2FM) 

Hộp số tự động 8 cấp 

8-speeds automatic transmission (205) 

Tay lái có hệ thống trợ lực điện 

Servotronic (216) 

 
Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa 

Smoker's Package (441) 

Lốp xe an toàn run-flat với chức năng cảnh báo 

Runflat tyre with indicator (258) 

 

Gương chiếu hậu trong xe tự điều chỉnh chống chói 

Interior rearview mirror with automatic antidazzle function  

(431) 

Gương trong và ngoài xe tự điều chỉnh chống chói 

(430) 

Interior and exterior mirrors with automatic ant-dazzle 

function (430) 

 
Tay lái bọc da kiểu thể thao (255) 

Sport leather steering wheel (255) 

Tay lái tích hợp các chức năng phổ biến 

Multifunction for steering wheel (249) 

 
Ốp nhôm ánh bạc (4CG) 

Interior trim finishers Satin Silver matt (4CG) 

Thảm trải sàn (423) 

Floor mats (423) 

 
Camera lùi (3AG) 

Camera at rear (3AG) 

Cốp sau đóng mở điện (316) 

Automatic tailgate (316) 

 
Tựa tay giữa ở hàng ghế phía sau 

Centre armrest in rear (497) 

Tựa tay phía trước trượt được 

Armrest front, sliding (4AE) 

 
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe 

Park Distance Control (PDC) rear (507) 

Đèn sương mù 

Fog light (520) 

 
Chức năng cảm biến mưa 

Rain sensor (521) 

Đèn Xê-non 

Xenon light (522) 

 
Hệ thống điều hòa chỉnh điện 

Automatic air conditioning (534) 

Hệ   Bảng đồng hồ với chức năng hiển thị mở rộng (6WA) 

Sp   Instrument cluster with extended contents (6WA) 

 

 

 
Hệ thống đèn nội & ngoại thất 

Lights package (563) 

Lỗ cám điện công suất 12 volt 

Additional 12volt power sockets (575) 

 
Ghế trước chỉnh điện với chế độ nhớ 

Seat adjustment electrical, with memory (459) 

Bộ trang bị khoang hành lý 

Storge compartment package (493) 

 
Điều khiển sóng âm thanh 

Radio Control Oceania (825) 

Chức năng tự động khóa cửa khi vận hành 

Automatic lock when driving away  (8S3) 

 
Chức  năng đọc đĩa dành cho khu vực Châu Á 

Area code 3 for DVD (699) 

 Chức năng kết nối điện thoại rảnh tay kết hợp cổng 
USB 

Hands-free facility with USB interface (6NH) 

Giá bán xe 
tiêu chuẩn 
bao gồm 
VAT 10% 
Price 
(include 
10% VAT) 

2,048,000,000 VND 
 

-  
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Ghi chú: - Bảo hành: 02 năm không giới hạn km 
 - Thanh toán: 100% hoặc thông qua tài trợ Ngân hàng tối đa 70% trong vòng 05 năm 
    
Remarks : - Warranty: 02 years unlimited km 

            - Payment : 100% or  Bank sponsor maximum 70% for 5 years 
   
 

     Giới thiệu 

 
Thiết kế ngoại thất 

Thiết kế ngoại thất của BMW 3 GT toát lên vẻ năng động với kiểu dáng thanh lịch của một chiếc coupe một cách hấp dẫn và lôi cuốn. 

Chiếc BMW 3GT là biểu tượng của sự hài hòa giữa kiểu dáng và không gian, và sáng tạo nên một chuẩn mực thẩm mỹ không xen lẫn 

với bất kỳ chiếc xe nào khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thiết kế nội thất. 

Chào đón lên tàu: nội thất của BMW 3GT tạo nên ấn tượng đậm nét bởi sự rộng rãi và tiện nghi. Đẹp mắt và tiện dụng chính là yếu tố 

tạo nên ấn tượng khiến người xem muốn khám phá. Với sự hấp dẫn bởi không gian rộng rãi và ghế ngồi cao ráo, một cảm giác thư 

giản và cảm giác lái thoải mái là điều tất yếu. 
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Khoang hành lý linh hoạt. 

Dù cho là một chuyến đi biển, một ngày cuối tuần đi mua sắm hay một kỳ nghỉ dài ngày: bất cứ bạn đã lên kế hoạch gì, BMW 3GT 

đều chuẩn bị tốt. Khoang hành lý thông minh thật linh hoạt vì thế nó là giải pháp hoàn hảo cho bất cứ tình huống nào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện nghi. 
Sự tiện nghi cao và một tầm nhìn toàn cảnh từ bất cứ vị trí nào trong xe: sự ấn tượng bởi khong gian rộng rãi của BMW 3GT đảm bảo 

sự thoải mái, tự do trong mọi cử động. Ghế lái, ghế trước và ghế sau đều được hưởng những lợi ích thật sự từ thiết kế nội thất rộng rãi 

và vị trí ghế được bố trí cao ráo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMW Luxury Line 
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BMW Moden Line 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                BMW Sport Line 

 
 

 

Những phụ kiện BMW chính hãng. 

Phụ kiện chính hãng BMW cho phép bạn nhấn mạnh tính cách thể thao và sự thanh lịch cho chiếc BMW 3GT của mình. Bạn có thể 

tìm thấy những lựa chọn thiết thực và sản phẩm chất lượng cao. 
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Động cơ công nghệ BMW TwinPower Turbo. 

Gói công nghệ cải tiến bao gồm động cơ xăng BMW TwinPower Turbo 4 và 6 xylanh là một trong những cấu phần chính của chiến 

lược BMW EfficentDynamics: 1 bơm tăng áp kép với van biến thiên, Double-VANOS và Phun nhiên liệu chính xác đồng nghĩa với 

mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn và tăng sự năng động, hiệu quả. 

 

 

 

Chế độ thể thao. 

Khi chức năng chuyển đổi chế đô ̣vâṇ hành đươc̣ thiết l ập với chế độ thể thao, đôṇg cơ và cảm giác lái năng đôṇg của chiếc BMW 

3GT se ̃phản ứng môṭ cách trưc̣ tiếp và maṇh me ̃hơn , cho phép baṇ nâng cao phong cách lái thể thao của mình  

 

. 

 

Chế độ lái thể thao 

Chế đô ̣lái thể thao mang đến kiểu điều khiển trưc̣ tiếp và riêng biêṭ , bao gồm cả Servotronic để tăng sư ̣linh hoaṭ, nhanh nheṇ và 

thuâṇ tiêṇ hơn trong viêc̣ đâụ xe  
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 Chế độ ECO PRO. 

Ngay khi baṇ choṇ chế đô ̣ECO PRO, mọi thứ đều hướng đến sự hiệu quả tối đa và phụ thuộc vào cách vận hành của từng cá nhân – 

có thể giúp bạn giảm mức tiêu hao nhiên liệu đến 20 %, đươc̣ thưc̣ hiêṇ trong môi trường nghiên cứu nội bộ BMW 

 

 

 

Tính khí động học 

Thiết kế cách tân mới mẻ và mang tính hệ thống của xe, hướng đến tinh thần BMW EfficientDynamics. Cụ thể hơn là cản trước tối ưu 

hóa tính khí động học và phần gầm xe với những tính năng cải tiến mới giúp giảm sức cản gió và mức tiêu hao nhiên liệu. 

 

 

 

Chức năng tư ̣đôṇg ngắt/khởi đôṇg đôṇg cơ (Auto Start Stop). 

Chức năng Auto Start Stop đảm bảo rằng nhiên liêụ chỉ đươc̣ sử duṇg môṭ khi xe di chuyển . 
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Hệ thống tái sinh năng lượng khi giảm tốc. 

Mỗi khi đạp phanh (thắng), động năng được giải phóng, cho đến thời gian gần đây, thì điều này chưa được tận dụng. Hệ thống Tái 

sinh năng lượng khi giảm tốc đã tận dụng nguồn năng lượng tiềm năng chưa được chú ý này bằng cách thu lấy năng lượng sinh ra mỗi 

khi phanh hoặc bỏ chân ra khỏi chân ga và chuyển hóa chúng thành điện năng. 

 

Hệ thống an toàn bị động 
Gói trang bị thông minh về an toàn trên chiếc BMW 3GT giúp giảm đến tối thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn – và mang đến sự cam kết tuyệt đối rằng bạn được 

bảo vệ an toàn nhất mọi lúc. 

Cấu trúc với độ bền cực cao, các thanh ngang với kích thước lớn và việc sử dụng kết cấu thép đa cấu trúc độ cứng cực cao mang đến sự bảo vệ tối đa cho 

cabin và đảm bảo trọng lượng thấp. Lực va chạm được chuyển hướng sang các vùng khác của thân xe quanh khoang hành khách, như gầm xe, khung bên thân 

xe, vách ngăn và trần xe, và được hấp thụ bởi các vùng biến dạng ở trước và sau xe. trong trường hợp va chạm từ bên hông, sự bảo vệ đến từ kết cấu thép 

vững chắc ở cột B và ngưỡng cửa, cửa xe và khoang hành khách phía sau với độ cứng cao và khả năng chịu va chạm tốt giúp bảo vệ hành khách tốt nhất. 

 

Phía trước của BMW 3GT với nhiều chi tiết nhằm bảo vệ người đi đư’ờng. Thanh hấp thụ xung lực được bố trí ở khoang động cơ giúp giảm đi sự tổn thương 

cho người ngồi phía trước khi xảy ra va chạm. Hơn nữa, nắp capô được với khả năng biến dạng giúp giảm lực tác động, có tác dụng như một vùng hấp thu 

xung lực. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh xe BMW 328i GT 
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