
 
 

Thông số kỹ thuật 
Technical data 

Động cơ I4 , 4 xi lanh thẳng hàng 

Engine I4; 4 cylinders in-line 

Vâṇ tốc tối đa: 240 km/h 

Max speed: 240 km/h 

Dung tích động cơ: 1.997 cc 

Capacity: 1.997 cc 
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h: 7 giây 

Acceleration 0-100 km/h: 7 second 

 

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

Max Output (kw/HP at rpm): 180  kw /245 Hp at 
5.000 – 6000 rounds 

Tiêu hao nhiên liêụ: 7 lít/ 100km (theo tiêu 
chuẩn Châu Âu) 

Fuel Consumption KV01 : ltr/100km : 7 (Euro 
standard) 

 

Mômen xoắn cực đaị: 350 Nm tại 1.250- 4.250 
vòng phút 

Max Torque (Nm at rpm): 350 Nm at 1.250 – 4.250 

Tự trọng: 1.920 kg 

Kerb Weight: 1.920 kg 

 
Dài x Rộng x Cao: 5.004 x 2.140 x 1.559 mm 

Length x Width x Height: 5.004 x 2.140 x 1.559 mm 

Chiều dài cơ sở: 3.070 mm 

Wheelbase: 3.070 mm 

Màu Xe 
Colour 

Màu sơn có ánh kim (nhiều mầu) 

Exterior: Metallic paint (many colors for option) 

Nội thất bọc da Dakota cao cấp 

Leatheretter (LC) 

Trang bị 
tiêu chuẩn 
Standard equipment 

  

Mâm hợp kim nhôm nhẹ, nan hình chữ V kiểu 
425- 18 inch 

18" Light alloy wheel V spoke style 425 (2FR) 

Chức năng Start/Stop tự động 

Automatic Start/Stop function (1CC) 

Hệ thống phanh tái sinh năng lượng 

Brake Energy Regeneration (1CD)  

Tay lái bọc da kiểu thể thao 

Sport leather steering wheel (255) 

BMW 528i Gran Turismo 



 

 
Bánh xe vận hành cả khi không còn hơi 

Run flat tire (258) 
 

Cốp sau đóng mở điện  

Automatic tailgate (316) 

 
Cửa hít 

Soft door close function (323)  

Bộ phận rửa kiếng xe 

Spray jets without heating (3AW) 

 
Camera lùi 

Rear view camera (3AG) 

Màn che nắng phía sau 

Roller sunblinds (416) 

 

 

Gương trong và ngoài xe tự điều chỉnh chống 
chói 

Interior & exterior mirrors with automatic anti-
dazzle function (430)  
 

Gương chiếu hậu trong xe tự điều chỉnh chống 
chói 

Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle 
function (431) 

 

 
Trang bị gạt tàn thuốc và mồi lửa 

Smoker's Package (441) 
 

Ghế chỉnh điện với chế độ nhớ cho ghế người 
lái 

Seat adjustment, electrical with memories for 
driver's seat (459) 

 
Ốp nhôm ánh bạc 

Interior trim finishers Satin Silver matt (4CG) 

Hệ thống diều hòa không khí 4 vùng 

Automatic air condition with 4-zone (4NB) 

 
Nút chuyển chế độ vận hành ECO PRO 

Driving experience control ECO PRO (4U2) 

Hệ thống đèn dọc thân xe 

Ambient light (4UR) 

 
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe  PDC  

Park Distance Control (PDC) (508) 

 
Đồng hồ đọc số Km 

Speedometer reading kilometer (548) 
 

 
Đèn sương mù ứng dụng công nghệ LED 

LED fog lights (5A1) 

Hệ thống âm thanh hifi 

Hifi Loudspeaker system (676) 

 
Chức năng đọc đĩa 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) 

 
Hệ thống điều chỉnh radio Oceania 

Radio Control Oceania (825) 

Phiên bản tiếng Anh 

Language version English (853) 

 

Tự động khóa cửa khi xe chạy                                                   Sổ tay huớng dẫn sử dụng 

Automatic lock when driving away (8S3)                       English/Owner's Handbook/Service Booklet (880) 
 

 

Lớp chức năng bảo vệ bề mặt sơn xe                      Khe cài biển số                                                                                  

Surface protection (9AA)                                               Control of number plate attachment (992) 

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

 

2,848,000,000 VND 
 

 
 
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 

 



                                   

 

 

Trang thiết bị lựa chọn thêm  

 

 

 
Ngoại Thất 
Các đường nét của dòng BMW Series 5 Gran Turismo toát lên môṭ sức cuốn hút riêng, thể hiện qua sự kết hợp hài hòa giữa vẻ cá tính của 
dòng xe sedan và vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch nhưng đậm chất thể thao của của dòng xe coupe. Điều này làm nên nét đăc̣ trưng riêng của dòng 
BMW 5 Series Gran Turismo. 



 

 
Nội thất 
Không chỉ thu hút với vẻ bên ngoài, thiết kế nội thất thâṃ chí còn mang đến ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cửa kính không khung với đường nét 
thiết kế tinh tế của dòng BMW Series 5 Gran Turismo mở ra một thế giới nội thất độc đáo sử duṇg các loaị vâṭ liệu tuyển chọn đầy phong cách, 
được chế tác thủ công một cách tinh xảo và tỉ mỉ. 

 

 
Không gian khoang xe 
Không gian độc đáo của dòng sản phẩm BMW Series 5 Gran Turismo làm nổi bật thêm một ưu điểm của dòng xe này. Đó là sự thoải mái tuyệt 
đối và một không gian để bạn tận hưởng cảm giác thư giãn ở bất kỳ vị trí nào. Hệ thống điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về người lái 
để tạo sự thuận tiện nhất khi lái xe. 

 
 

Dòng xe BMW 

Xe BMW Series 5 Gran Turismo xuất hiện ở cả phân khúc xe Sang trọng đẳng cấp (Luxury) và Hiện đại trẻ trung (Modern) của BMW. Hãy lựa 
chọn một mẫu xe thể hiện cá tính của mình và tinh chỉnh chiếc BMW Series 5 Gran Turismo cho phù hợp với sở thích của bạn. BMW cung cấp 
cho bạn một loạt các lựa chọn tùy chỉnh để bạn sở hữu một chiếc xe phù hợp nhất với cá tính và phong cách của riêng bạn  

 

 

 



 

 
Động cơ xăng 
Gói công nghệ cải tiến bao gồm động cơ xăng BMW TwinPower Turbo 4, 6, hoặc 8 xylanh là môṭ trong những cấu phần chính của chiến lược 
BMW EfficentDynamics: 01 bơm tăng áp kép với van biến thiên Valvetronic, Double-VANOS và Phun nhiên liêụ chính xác đồng nghiã với mức 
tiêu hao nhiên liêụ thấp hơn và tăng sự năng đôṇg, hiêụ quả của xe. 

 

 
Khung gầm 
Bạn có thể trải nghiệm cảm giác lái xe ở chế độ thể thao được bộ khung gầm của BMW Series 5 Gran Turismo truyền tải trực tiếp đến tay lái 
của bạn, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và thoải mái tuyệt đối. 
 

 

 
Hệ thống điều khiển chế độ vận hành 
Hệ thống điều khiển chế độ vận hành sẽ cho bạn lựa chọn dễ dàng: chỉ cần nhấn nút ở bảng điều khiển trung tâm để kích hoạt chế độ vận 
hành theo ý muốn 
 



 

 
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động ở bánh sau (Integral Active Steering) 
Hệ thống Hỗ trợ hỗ trợ đánh lái chủ động ở bánh sau (Integral Active Steering) ở các dòng xe truyền động bánh sau sẽ kết hợp kiểm soát 
đánh lái bánh sau với chỉ số đánh lái biến thiên ở trục trước. 
 

 

 
Hộp số tự động 08-cấp 
Hộp số tự động 08-cấp giúp cho việc sang số và lái xe thuận tiện hơn đáng kể, nhờ việc thay đổi tốc độ động cơ nhanh và thời gian chuyển số 
ngắn hơn. Nó là hiện thân của sự tiện nghi vượt trội cùng với tính năng động đột phá và đồng thời tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Bạn cũng 
có thể lựa chọn sang số bằng tay bằng cách sử dụng cần gạt số. 
 

 
 

Chế độ lái ECO PRO 
As soon as you switch to the ECO PRO Mode, everything is geared towards greater efficiency and depending on your individual driving style, 
this results in a reduction in fuel consumption of up to 20 per cent (according to an internal BMW fuel consumption study). 

 

 

 



 

 
Chức năng Tự động Khởi động - Tắt động cơ 
Chức năng Tự động Khởi động/Tắt động cơ đảm bảo rằng nhiên liệu chỉ được sử dụng khi xe thực sự đang chuyển động.  

 

 

 
Phanh tái sinh năng lượng khi giảm tốc 
Động năng được tạo ra mỗi khi bạn phanh hãm xe và cho tới gần đây, nguồn năng lượng này vẫn bị bỏ phí. Hệ thống Phanh tái tạo năng 
lượng khi giảm tốc của dòng xe BMW Series 5 Gran Turismo sẽ tận dụng nguồn năng lượng tiềm ẩn đã bị lãng quên quá lâu này. Hệ thống 
này sẽ sử dụng nguồn năng lượng đỗ dốc được sinh ra bất cứ khi nào bạn đạp chân phanh hoặc nhả chân ga và chuyển năng lượng này 
thành điện năng. 
 

 

 
Tiện nghi lái xe. 
Mang đến khả năng vâṇ hành năng đôṇg vượt trôị với sự thoải mái tuyệt đối, cầu sau hình chữ V đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo động 
lực và lực lái tác động lên hệ thống treo bánh xe được giữ bởi các trục gắn bánh, khung phụ trục phía sau, tay quay và ba cần điều khiển 
hướng. 
 
 



 

Chức năng mở côp sau rảnh tay (Comfort Access). 
Gói trang bị Comfort Access đã được cải tiến và dễ dàng vận hành, bao gồm cả chức năng mở cửa sau tự động, cho phép bạn mở cửa sau 
và khởi động động cơ mà không cần sử dụng chìa khóa xe. 
 

 

Tính năng. 
Các nhu cầu khác nhau đòi hỏi các giải pháp khác nhau. Đây là lý do tại sao dòng xe BMW Series 5 Gran Turismo lại được thiết kế với khoang 
chứa hành lý gồm hai phần. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cất giữ áo choàng, áo khoác, cặp tài liệu và máy tính xách tay trong các ngăn 
nhỏ của khoang chứa hành lý. 
 

 

 
Màn hình giải trí đa năng. 
Màn hình công cụ đa chức năng công nghệ Black Panel có kích thước 10,2" đem lại hình ảnh trực quan và chân thực khi trải nghiệm lái xe. Ba 
chế độ khác nhau và các đặc tính riêng của các chế độ đó có thể được hiển thị trên màn hình theo cụm, với màu sắc và đồ họa tương thích 
với từng chế độ: Comfort, ECO PRO và Sport. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hệ thống giải trí chuyên biệt hàng ghế sau. 
Hệ thống giải trí chuyên nghiệp ở ghế sau bao gồm hai màn hình màu kích thước 9,2" riêng biệt (có thể điều chỉnh độ nghiêng) và ổ DVD; có 
thể điều hướng và truy cập internet trong lúc di chuyển (cần có hợp động thuê bao điện thoại di động); có thể thao tác  thông qua điều khiển từ 
xa, có thể kết nối bộ đọc MP3, bảng điều khiển trò chơi và tai nghe (có thể kết nối không dây). 
 

 

 
Dịch vụ Trọn gói BMW (BMW Service Inclusive). 
Dịch vụ trọn gói BMW Service Inclusive chính là bước đầu để người lái tận hưởng và trải nghiệm cảm giác lái thích thú đến bất tận. Đây là gói 
dịch vụ bao gồm tất cả dịch vụ cần thiết và các chế độ bảo dưỡng xe. 
 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dòng xe BMW 528i Gran Turismo này 

Phòng bán hàng BMW trên toàn quốc 

Hoặc holine bán hàng: 0913 19 59 58 

Trân trọng! 
 
 
 

 


