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Thông số kỹ 
thuâṭ 

Technical data 

Kiểu động cơ I4; 4 xi lanh thẳng hàng 

Engine I4; 4 cylinders in line 

Vâṇ tốc tối đa: 210 km/h  

Max speed: 210 km/h 

 
Dung tích động cơ: 1.997 cc 

Capacity: 1.997 cc 

Thời gian tăng tốc 0-100 km/h: 8.6 giây 

Acceleration 0-100 km/h: 8.6 (second) 

 
Công suất cực đaị: 135 kw (184 Hp) tại 5.000 vòng 
phút 

Max Output (kw/HP at rpm): 135 kw (184 Hp) at 5.000 

Tiêu hao nhiên liêụ: 7.5 lít/100 km (theo tiêu 
chuẩn Châu Âu) 

Fuel Consumption : 7.5 ltr/100km (Euro standard) 

 
Mômen xoắn cực đaị: 270 Nm tại 1.250-4.500 v/phút  

Max Torque (Nm at rpm): 270 Nm at 1.250-4.500 

Tự trọng: 1.820 kg 

Kerb Weight: 1.820 kg 

 
Dài x Rộng x Cao: 4.648 x 1.881 x 1.661 mm 

Length x Width x Height: 4.648 x 1.881 x 1.661 mm 

Chiều dài cơ sở: 2.810 mm 

Wheelbase: 2.810 mm 

 Màu xe 
 Colour 

 

Màu sơn: Màu sơn có ánh kim(nhiều màu lựa chọn) 

Metallic paintwork 

 

Nội thất bọc da Sensatec. 

Interior: Sensatec Leather  

 

Trang bị tiêu 
chuẩn 
Standard 
Equipment 

Hộp số tự động (8 số điện tử Steptronic) 

Automatic Transmission (8-Speed with Steptronic) 
(205) 

Mâm hợp kim nhôm nhẹ, nan hình chữ V kiểu 304 
17inch  

17 Light-alloy wheels V -spoken style 304 (2K0)  

BMW X3 xDrive20i 
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Chức năng hỗ trợ đánh lái 

Servotronic  (216) 

Tay lái bọc da 

Leather steering wheel (240) 

 
Multifunction for steering wheel 

Tay lái đa chức năng (249) 

Lốp xe vận hành cả khi không cần hơi 

Run flat tyre (258) 

 
Thảm trải sàn 

Floor mats (423) 

Gương trong và ngoài xe tự điều chỉnh chống 
chói 

Interior and 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) 

Bộ trang bị khoang hành lý  

Storage compartment  package (493) 

 
Ghế trước chỉnh điện với chế độ nhớ  

Seat adjustment, electrical with memories (459) 

Ốp nhôm ánh bạc 

Satin silver matt (4CG) 

 
Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe (PDC)  

Park Distance Control (PDC) (508) 

Đèn sương mù 

Fog light (520) 

 
Rain sensor 

Chức năng cảm biến mưa (521) 

Xenon light   

Hệ thống đèn Xê- non (522) 

 
Automatic Air conditioning 

Hệ thống điều hóa tự động (534) 

Cruise control with branking function       

Hệ thống kiểm soát hành trình với chức năng phanh 
( 544) 

 
Đồng hồ đọc số Km 

Speedometer with kilometer reading (548) 

Lights package 

Hệ thống đèn nội và ngoại thất (563) 

 
Radio BMW Professional 

Radio BMW chuyên biệt (663) 

Area code 3 for DVD 

Chức năng đọc đĩa dành cho khu vực Châu Á (699) 

 
Hands free facility ith USB interface 

Chức năng kết nối điện thoại rảnh tay và cổng kết nối 
USB (6NH) 

Automatic lock when driving away 

Chức năng tự động khóa cửa khi vân hành 
(8S3) 

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

 

2,148,000,000 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 

          

 Giới thiệu 
BMW X3 2015 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.648 x 1.882 x 1.661 (mm), chiều dài cơ sở của xe đạt 2.809 mm. Những 

nâng cấp trên BMW X3 thế hệ mới bao gồm thiết kế cụm đèn pha liền mạch với lưới tản nhiệt cùng "mí mắt" công nghệ LED theo ngôn ngữ thiết kế 

mới như trên đàn anh X5 vừa ra mắt tại Việt Nam. Cản trước và sản sau được thiết kế chắc chắn, thể thao. Gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo 

rẽ. Phiên bản xDrive20i được trang bị lazang hợp kim 17-inch trong khi phiên bản xDrive28i được trang bị lazang hợp kim 18-inch đi cùng gói trang 
bị X-Line gồm các nẹp crôm hai bên hông, trước và sau giúp xe nhìn hầm hố và mạnh mẽ hơn. 
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BMW X3 2015 mới chỉ được EURO AUTO giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam vào đầu tháng 8 với hai phiên bản động cơ xăng. Sự bổ sung 

phiên bản náy dầu sẽ giúp tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. X3 xDrive20d được trang bị động cơ Diesel 2.0L tăng áp sản sinh công suất tối 
đa 187 mã lực và mô-men xoắn 270Nm tại vòng tua 1.250 - 4.500 vòng/phút. 

Sức mạnh này khi kết hợp cùng hộp số thể thao tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 8,2s và tốc 

độ tối đa đạt 210 Km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình theo công bố của nhà sản xuất nằm trong khoảng 7.2L/100 Km. Điểm đáng chú ý trên 
phiên bản xe máy dầu của X3 là động cơ có thiết kế phù hợp với nhiên liệu xe. Xe có 3 chế độ lái Eco, Comfort và Sport. 

 

Nội thất trên X3 2015 tạo ấn tượng với sự kết hợp các chất liệu da và gỗ cao cấp tinh tế, không gian được thiết kế mang lại cảm giác thoáng đãng và 

thể thao cho xe. Những trang bị nội thất và tiện nghi đáng chú ý trên xe bao gồm: Màn hình trung tâm 6,5-inch viền crom bắt mắt, hệ thống âm 

thanh Hifi 9 loa, khách hàng cũng có thể tùy chọn hê ̣thống âm thanh Harman Kardon 16 loa, 600 wats cho cả 2 phiên bản X3 2.0i và 2.8i. Các kết 
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nối cơ bản như cổng AUX/IN, cổng USB, chức năng kết nối bluetooth rảnh tay với điêṇ thoại tiêṇ dụng. Ghế xe bọc da chỉnh điện, hệ thống điều hòa 

tự động... X3 2015 sở hữu thể tích khoang hành lý 550 lít, Hàng ghế thứ hai có thể gập theo 03 nấc 40:20:40 giúp mở rộng linh hoạt khoang hành lý. 
Không gian này khi hàng ghế thứ hai gập xuống hoàn toàn giúp mở rộng lên 1.600 lít. 

 

 


