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SZCZEGÓŁY SAMOCHODU

320d xDrive Sedan 179 300,00 zł

7LF
Model M Sport 25 300,00 zł

Niebieski Portimao
C31

4029,00 zł 19" aluminiowe obręcze 
1PP

4611,00 zł

Alcantara Black / Sensatec 
materiałowo-skórzana z 
KGNL

0,00 zł Listwy ozdobne 
Aluminium 'Mesheffect'
4KL

0,00 zł

WYBRANE OPCJE 78 481,00 zł

ŁĄCZNA CENA BRUTTO [1]257 781,00 zł

Zawiera VAT 23%, odpowiadający kwocie 48 202,94 zł.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go
5DF

1970,00 zł

Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go z ostrzeganiem przed kolizją 
z poprzedzającym pojazdem i ostrzeganiem przed pieszymi i rowerzystami 
z funkcją hamowania zapewnia na życzenie wyższy komfort jazdy i jeszcze 
większe bezpieczeństwo czynne podczas jazdy w kolumnie. W tym celu układ 
mierzy stale odległość od poprzedzającego pojazdu i samoczynnie utrzymuje 
ustawiony odstęp. Asystent ograniczeń prędkości po potwierdzeniu dostosowuje 
prędkość jazdy do obowiązujących ograniczeń prędkości rozpoznanych przez 
funkcję ostrzegania przed przekraczaniem ograniczeń prędkości ze wskazaniem 
zakazu wyprzedzania. Funkcja Stop & Go nie tylko automatycznie reguluje 
prędkość aż do możliwego całkowitego zatrzymania, również automatycznie 
przyspiesza do żądanej prędkości, gdy tylko sytuacja na drodze to umożliwi. Jeśli 
poprzedzający pojazd zacznie nagle hamować lub wykryje pieszego lub 
rowerzystę, to przy włączonym ostrzeganiu przed kolizją działającym również 
bez aktywnego regulatora prędkości BMW natychmiast zareaguje. W poziomie 1. 
ostrzega Cię sygnał wizualny, w poziomie 2. – jeżeli nie zareagujesz wcześniej – 
pojawia się ostrzeżenie dźwiękowe. Dopiero gdy nadal nie zaczniesz hamować, 
system inicjuje hamowanie z maksymalną możliwą intensywnością.

Active Protection, system bezpieczeństwa
5AL

1567,00 zł

Active Protection to prewencyjna ochrona pasażerów aktywowana krótko po 
starcie, która po ruszeniu z miejsca automatycznie lekko napina przednie pasy 
bezpieczeństwa. W krytycznych sytuacjach, na przykład przy nagłym hamowaniu 
lub przy silnej pod- albo nadsterowności, następuje naprężenie przednich pasów 
bezpieczeństwa, zamknięcie szyb i dachu przesuwnego oraz wyprostowanie 
oparcia fotela kierowcy. Zredukowane naprężenie pasów zwiększa komfort jazdy.

19" aluminiowe obręcze M Double-Spoke style 
791 z ogumieniem Runflat
1PP

4611,00 zł

19-calowe obręcze kół ze M stopów lekkich Double Spoke 791 M Jet Black 
z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej, frezowane, przód 8J x 19, 
opony 225/40 R19, tył 8,5J x 19, opony 255/35 R19.
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Asystent świateł drogowych
5AC

716,00 zł

Asystent świateł drogowych wspiera Cię po zmroku, automatycznie włączając 
i wyłączając światła drogowe stosownie do ruchu drogowego przed 
samochodem, co zapobiega oślepianiu innych uczestników ruchu. Przy 
dostatecznym oświetleniu drogi automatycznie przełącza na światła mijania. 

Kamera umieszczona w okolicy lusterka wewnętrznego rejestruje światła 
reflektorów innych pojazdów na dystansie do 700 m. System rozpoznaje lampy 
tylne poprzedzającego pojazdu na odległość do 400 m. Gdy z przeciwka 
nadjeżdża inny pojazd, albo gdy zostaną rozpoznane światła tylne 
poprzedzającego pojazdu, układ automatycznie przełącza na światła mijania, 
a przy wolnej drodze znów na światła drogowe. Dzięki temu możesz pozostawić 
światła drogowe włączone na stałe, co zapewnia wyjątkowo komfortową 
i bezpieczną jazdę po zmroku.

Alcantara Black / Sensatec materiałowo-skórzana z 
kontrastowym obszyciem
KGNL

0,00 zł

Połączenie alcantary i Sensateku KGNL czarne, akcent: niebieski
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BMW Live Cockpit Professional
6U3

12 310,00 zł

Korzyści:
 • wysokiej rozdzielczości w pełni cyfrowy wyświetlacz wskaźników
 • duży monitor pokładowy na konsoli środkowej
 • kompleksowy pakiet Connectivity
 • wszystkie istotne informacji pod kontrolą
 • większy komfort i bezpieczeństwo
 • system nawigacyjny premium

Kluczowymi elementami BMW Live Cockpit Professional z uczącym się systemem 
nawigacyjnym jest wysokiej rozdzielczości wyświetlacz wskaźników z ekranem 
o imponującej przekątnej 12,3'’ za kierownicą i dużym monitorem pokładowym 
o przekątnej 10,25'’.

Do intuicyjnej obsługi systemu operacyjnego BMW 7.0 służy inteligentny osobisty 
asystent BMW, którego można teraz aktywować również komendą „Hej BMW”, 
sprawdzony kontroler iDrive Touch, elementy obsługi na kierownicy lub dotykowy 
monitor pokładowy. System multimedialny z twardym dyskiem 20 GB (np. na pliki 
audio) zawiera dwa gniazda USB do ładowania urządzeń przenośnych 
i przesyłania danych (np. odtwarzacz multimedialny), a także interfejs Bluetooth 
i wi-fi. Identyfikacja kierowcy w celu aktywacji ustawień osobistych odbywa się 
automatycznie za pośrednictwem kluczyka pojazdu, kluczyka cyfrowego (Digital 
Key) lub przez wybór użytkownika na monitorze pokładowym z osobistym kodem 
PIN.

Wbudowana karta SIM umożliwia ponadto inteligentną łączność sieciową 
i korzystanie z nieograniczonej ilości danych. Korzystaj w drodze z aplikacji 
samochodowych, takich jak wiadomości, pogoda, funkcje biurowe lub 
wyszukiwarka online i bądź zawsze na bieżąco. 

Z aplikacją BMW Connected i BMW Connected+ Twoje BMW i Twój smartfon 
staną się bezkonkurencyjnym zespołem. Twoje mapy będą regularnie 
aktualizowane. Inteligentne połączenie alarmowe reaguje automatycznie w razie 
wypadku i zapewnia szybką pomoc Tobie i Twoim pasażerom.

Nasze nowe pakiety Connected oferują dodatkowe usługi cyfrowe. Opcjonalny 
pakiet Connected Professional umożliwia zdalny dostęp do pojazdu za 
pośrednictwem Usług Zdalnych. Usługa Concierge służy Ci poradą i pomocą. 
Indywidualnie, przez całą dobę, 365 dni w roku. A dzięki Real Time Traffic 
Information (RTTI) dojedziesz do celu zawsze najszybszą drogą.
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Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej
5DA

Standard

Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera przełącznikiem kluczykowym po 
stronie pasażera w celu montażu fotelika dziecięcego odwrotnie do kierunku 
jazdy. Kontrolka w konsoli dachowej sygnalizuje wyłączenie poduszki.

Diodowe reflektory przeciwmgielne
5A1

940,00 zł

Podczas mgły i opadów diodowe reflektory przeciwmgłowe zwiększają 
bezpieczeństwo, poprawiając widoczność na bliskim dystansie. Wyróżnia je 
barwa światła bardzo podobna do światła dziennego, długa żywotność oraz 
niskie zużycie energii. Dzięki nim przód auta prezentuje się też bardzo 
nowocześnie.

Czujnik ciśnienia powietrza
2VB

Standard

Wskaźnik ciśnienia w oponach informuje kierowcę w każdej chwili o dokładnym 
ciśnieniu powietrza w oponach i automatycznie ostrzega go w przypadku utraty 
ciśnienia. W tym celu czujniki rejestrują ciśnienie powietrza w każdej z opon 
i drogą radiową przesyłają je do sterownika. Dzięki temu wskaźnik ciśnienia 
w oponach wskazuje zarówno stopniową, jak i nagłą utratę ciśnienia.
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Kierownica sportowa M, skórzana
710

985,00 zł

Korzyści:
 • idealna w dotyku
 • sportowy wygląd
 • sportowo bezpośrednie wyczucie układu kierowniczego
 • przyciski wielofunkcyjne do wygodnej obsługi licznych funkcji samochodu

Wielofunkcyjna kierownica skórzana M ze zintegrowaną poduszką powietrzną 
kierowcy jest trójramienna. Obręcz kierownicy pokryta czarną skórą nappa 
z czarnymi szwami i wyprofilowanym podparciem kciuków sprawia, że kierownica 
doskonale leży w dłoniach i zapewnia sportowo bezpośrednie wyczucie układu 
kierowniczego. Za pomocą przycisków wielofunkcyjnych kierowca może 
wygodnie obsługiwać liczne funkcje samochodu bez odrywania rąk od kierownicy. 
Logo M na obręczy kierownicy wskazuje na sportowe osiągi samochodu.

Hotspot WiFi
6WD

0,00 zł

Korzyści:
 • szybkie surfowanie po internecie w samochodzie
 • dostępność w całej Europie
 • stabilna i niezawodna transmisja do wideokonferencji, pobierania zdjęć 
i strumieniowego przesyłania wideo
 • dostęp do hotspotu wi-fi nawet na dziesięciu urządzeniach
 • transmisja poprzez wbudowaną w samochodzie kartę SIM

Musisz w drodze dołączyć do konferencji wideo, albo przesłać ostateczną wersję 
prezentacji PowerPoint? Hotspot wi-fi umożliwia w samochodzie surfowanie 
z prędkością LTE (jeśli jest oferowana w danej sieci). Z hotspotu możesz 
korzystać Ty i Twoi pasażerowie bez zużywania pakietu danych z Twojego 
abonamentu na telefon komórkowy. Szybkie i zabezpieczone hasłem połączenie 
realizowane jest za pomocą wbudowanej karty SIM w Twoim BMW oraz anteny 
dachowej. Gwarantuje to szybki, bezpieczny i stabilny transfer danych w całej 
Europie, umożliwiając strumieniowe przesyłanie filmów, pobieranie zdjęć i granie 
w gry online. Aby móc korzystać z transmisji danych przez hotspot wi-fi , 
użytkownik ConnectedDrive musi posiadać bezpłatne konto klienta Hotspot Drive 
u naszego partnera, firmy Deutsche Telekom AG.
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Mocowanie do gaśnicy przeciwpożarowej
8AP

Standard

Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
431

0,00 zł

Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne eliminuje nieprzyjemne 
oślepianie kierowcy przez jasne światła pojazdów z tyłu poprzez automatycznie 
przyciemnienie powierzchni lusterka przy określonym padaniu światła.

Listwy ozdobne Aluminium 'Mesheffect'
4KL

0,00 zł

Listwy ozdobne z aluminium efektem siatki z listwą akcentową 
w perłowym chromie.

Klimatyzacja automatyczna
534

3268,00 zł

3-strefowa klimatyzacja automatyczna umożliwia automatyczną regulację 
temperatury oddzielnie dla kierowcy i pasażera z przodu oraz dla pasażerów 
z tyłu. Oferuje też automatyczną recyrkulację powietrza (AUC), mikrofiltr 
z węglem aktywnym, czujnik zaparowania i nasłonecznienia oraz nawiewy 
powietrza z cyfrowym wyświetlaczem.
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Model M Sport
7LF

25 300,00 zł

Wyposażenie zewnętrzne modelu M Sport:
 • pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem tylnym 
w kolorze karoserii ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow
 • atrapa chłodnicy BMW z ekskluzywnie ukształtowanymi listwami grilla 
w błyszczącym kolorze czarnym i ramkami w błyszczącym chromie; 
alternatywnie ramki w błyszczącym kolorze czarnym
 • diodowe reflektory przeciwmgłowe
 • 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 790 M Bicolor Orbit 
Grey z ogumieniem mieszanym i funkcją jazdy awaryjnej; oferowane są też inne 
obręcze kół
 • hamulce sportowe M z niebieskimi zaciskami i znaczkiem M
 • sportowy układ jezdny M z adaptacyjnym sportowym układem kierowniczym; 
oferowane są też inne układy jezdne
 • sportowa skrzynia Steptronic
 • błyszczące elementy BMW Individual Shadow Line, alternatywnie elementy 
zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
 • znaczek M po bokach
 • lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym kolorze czarnym
 • ozdobne listwy dachowe w kolorze karoserii
 • końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie, alternatywnie 
w błyszczącym kolorze czarnym
 • ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim Portimao; oferowane są 
też inne lakiery
Model M Sport obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage:
 • Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu

Wyposażenie wnętrza modelu M Sport:
 • listwy progowe M
 • podnóżek M i pedały M
 • dywaniki z ekskluzywnym znaczkiem M
 • sportowe fotele przednie w tapicerce z alcantary i Sensateku z kontrastującymi 
niebieskimi szwami
 • sportowe fotele przednie w tapicerce ze skóry Vernasca w kolorze czarnym 
z kontrastującymi niebieskimi szwami i z deską rozdzielczą obitą Sensatekiem 
z ekskluzywnym niebieskim szwem; oferowane są też inne tapicerki
 • kierownica skórzana M
 • kluczyk samochodowy z ekskluzywnym znaczkiem

Model M Sport wyróżnia jeszcze bardziej sportowy charakter. Oprócz bardziej 
drapieżnego wyglądu dzięki wielu detalom na zewnątrz i wewnątrz gwarantuje 
jeszcze więcej radości z jazdy. Sportowy układ jezdny M, sportowe hamulce 
sportowe M i pakiet aerodynamiczny M odczuwalnie zwiększają dynamikę jazdy.
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Ogrzewanie kierownicy
248

1119,00 zł

Ogrzewanie kierownicy za naciśnięciem przycisku w bardzo krótkim czasie 
podgrzewa obręcz kierownicy do przyjemnej temperatury. Dzięki temu zapewnia 
również w zimowych temperaturach przyjemne ciepło i kierowca może 
komfortowo i bezpiecznie prowadzić bez rękawiczek. Przycisk włączający 
umieszczony jest wygodnie przy kierownicy.

Ogrzewanie foteli przednich
494

1701,00 zł

Jeszcze zanim silnik osiągnie temperaturę roboczą, regulowane trójstopniowo 
ogrzewanie foteli szybko zapewnia przyjemne ciepło. Elementy grzewcze 
ogrzewają siedzisko, podparcia boczne oraz całą powierzchnię oparcia fotela.

Obramowania BMW Individual Shadow Line 
czarne na wysoki połysk
760

1835,00 zł

BMW Individual Shadow Line obejmuje liczne elementy wyposażenia 
w błyszczącym kolorze czarnym. Są to kołnierze wpustowe, obramowania i listwy 
prowadzenia szyb, słupki B oraz ramki, trójkąty i nóżki lusterek zewnętrznych.

Niebieski Portimao
C31

4029,00 zł

Metalizowany C31 niebieski Portimao
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Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
258

0,00 zł

Na wypadek awarii opony najlepiej zdać się na pewniaka: oryginalne opony BMW 
z funkcją jazdy awaryjnej nawet przy całkowitej utracie ciśnienia umożliwiają 
kontynuację jazdy na dystansie ok. 80 km (z maks. prędkością 80 km/h) do 
najbliższego serwisu. A to oznacza większe bezpieczeństwo i maksymalny 
komfort.

Ogrzewanie postojowe
536

0,00 zł

Ogrzewanie postojowe z timerem umożliwia indywidualne podgrzewanie 
wnętrza przy niskich temperaturach bez włączania silnika. Zapobiega to również 
zamarzaniu i zaparowywaniu szyb. Ogrzewaniem postojowym steruje się np. 
kluczykiem BMW z wyświetlaczem, aplikacją BMW Connected lub kontrolerem 
iDrive. 

Źródłem ciepła jest wodne urządzenie grzewcze zasilane z układu paliwowego. 
Za pośrednictwem układu chłodzenia podgrzewany jest też zimny silnik. 
Zmniejsza to zużycie paliwa w fazie rozgrzewania. Ogrzewanie postojowe 
można stosować z programowanym włączaniem przy temperaturach 
zewnętrznych poniżej 15°C, a przy włączaniu bezpośrednim przy każdej 
temperaturze. Przy wyższych temperaturach wentylacja postojowa zapewnia 
chłodne wnętrze.
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Oświetlenie ambientowe
4UR

1656,00 zł

Korzyści:
 • relaksujące i przyjemne oświetlenie
 • kolor, jasność i grafika do indywidualnego wyboru
 • Welcome Light Carpet
 • najnowocześniejsza technologia diodowa
 • cztery zastosowania z dynamicznym oświetleniem konturowym

Oświetlenie ambientowe wnętrza tworzy – szczególnie po zmroku – relaksującą, 
przytulną atmosferę wewnątrz auta. Wyposażenie diodowe obejmuje światło 
górne bezpośrednio oświetlające konsolę środkową (oświetlenie kaskadowe), 
oświetlenie deski rozdzielczej po stronie pasażera, kieszeni na mapy i schowka 
w konsoli środkowej. Do tego dochodzą lampki ambientowe w przestrzeni na 
nogi z przodu i z tyłu, w strefie boczków drzwi oraz oświetlenie konturowe 
w boczkach przednich i tylnych drzwi. 
Barwę, jasność i kompozycje oświetlenia ambientowego można dostosowywać 
według własnych upodobań. Do wyboru jest kolor biały, niebieski, 
pomarańczowy, brązowy, lila i zielony, które dobierać można w różnych 
kombinacjach. Ponadto oświetlenie konturowe oferuje również funkcję 
dynamiczną w czterech zastosowaniach (powitanie, pożegnanie, otwarte drzwi 
i połączenie przychodzące).
Funkcja Welcome Light Carpet wyświetla przed drzwiami kierowcy przy 
wsiadaniu i wysiadaniu grafikę, tworząc przyjemną atmosferę powitalną.
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Pakiet aerodynamiczny M
715

0,00 zł

Pakiet Connected Professional
6C3

851,00 zł

Korzyści:
 • cztery ważne usługi ułatwiające jazdę i podnoszące jej komfort
 • korzystny cenowo pakiet zapewniający większą kontrolę, komfort i komunikację 
sieciową w samochodzie
 • dodatkowe bezpłatne usługi cyfrowe do bezpłatnego testowania przez 
trzy miesiące

Wszystko co dobre w jednym pakiecie. Z pakietem Connected Professional 
możesz korzystać z czterech inteligentnych usług, dzięki którym jazda będzie 
bardziej komfortowa, relaksująca i łatwiejsza.

Usługa Concierge zawsze służy Ci pomocą w drodze. Indywidualnie, w kraju i za 
granicą, przez całą dobę, 365 dni w roku. Doradca infolinii pomoże Ci we 
wszystkich kwestiach, życzeniach i potrzebach, które mogą pojawić się w drodze. 

Usługi Zdalne umożliwiają dostęp do pojazdu z dowolnego miejsca. Za 
pośrednictwem aplikacji BMW Connected można włączać miganie reflektorów, 
blokować drzwi lub wysłać kolejny cel podróży do systemu nawigacyjnego.

Real Time Traffic Information dostarczają aktualnych informacji o sytuacji na 
drogach w czasie rzeczywistym, ostrzegając odpowiednio wcześniej o korkach, 
objazdach lub robotach na drodze. Automatycznie wyszukuje najszybszą drogę 
do celu i informuje o opóźnieniach.

Chcesz korzystać z najważniejszych aplikacji swojego iPhone’a również 
w samochodzie? Apple CarPlay® umożliwi Ci obsługę Twojego smartfonu 
bezprzewodowo lub za pośrednictwem Siri.

Ale pakiet Connected Professional oferuje jeszcze więcej: przez trzy miesiące 
można bezpłatnie testować dodatkowe usługi cyfrowe. M.in. Microsoft Office 365 
i Connected Music.

Wydrukowano 02.08.2021 Strona 15 / 35



Pakiet dodatkowych schowków
493

985,00 zł

Pakiet schowków obejmuje uchylany schowek w desce rozdzielczej po stronie 
kierowcy, siatki na oparciach foteli przednich oraz dwa gniazda USB z funkcją 
ładowania w konsoli środkowej z tyłu. W bagażniku znajdują się siatki na 
drobiazgi po lewej i prawej stronie oraz wielofunkcyjny hak. Dodatkowe gniazdka 
12 V znajdują się z tyłu konsoli środkowej i w bagażniku.

Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
430

0,00 zł

Dzięki funkcji automatycznego przyciemniania lusterko wewnętrzne i lusterko 
zewnętrzne po stronie kierowcy zapobiegają oślepianiu kierowcy przez światła 
pojazdów jadących z tyłu. 

Funkcja obejmuje przestawianie lusterka pasażera do parkowania. Lusterko 
zewnętrzne po stronie pasażera po włączeniu biegu wstecznego automatycznie 
przestawia się w dół, umożliwiając obserwację ewentualnych przeszkód na 
wysokości nawierzchni obok pojazdu. Ponadto oba lusterka zewnętrzne można 
wygodnie składać i rozkładać jednym naciśnięciem przycisku. Ułatwia to 
parkowanie i chroni pojazd przed uszkodzeniem.
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Parking Assistant
5DM

5148,00 zł

Korzyści:
 • lepsza widoczność do tyłu dzięki kamerze cofania
 • wizualne i dźwiękowe ostrzeganie przed kolizjami z przeszkodami z przodu, 
z tyłu i po bokach
 • inteligentne zapobieganie kolizjom poprzez hamowanie przy 
parkowaniu ręcznym
 • automatyczne parkowanie równolegle i prostopadle do jezdni oraz wyjazd 
z miejsc parkingowych
 • sprawdzanie wielkość luk parkingowych podczas ich mijania
 • spokojne cofanie w ciasnej przestrzeni dzięki asystentowi cofania

Pakiet asystenta parkowania obejmuje kamerę cofania, wspomaganie 
parkowania równoległego, Active Park Distance Control oraz asystenta 
parkowania i cofania. Ułatwia to parkowanie pojazdu i manewrowanie w ciasnych 
przestrzeniach. Kamera cofania zapewnia lepszą widoczność do tyłu. Podczas 
parkowania wspomaganie parkowania równoległego wykorzystuje dodatkowe 
czujniki do nadzorowania obszaru z boku auta i wyświetla przeszkody na 
monitorze pokładowym. Funkcja hamowania Active PDC wspiera podczas 
cofania przy parkowaniu, co pozwala uniknąć kolizji lub ograniczyć jej skutki. 
Asystent parkowania automatycznie parkuje samochód za pomocą prowadzenia 
wzdłużnego i poprzecznego w miejscach znajdujących się równolegle lub 
prostopadle do jezdni i automatycznie wyjeżdża z tych miejsc. System mierzy luki 
parkingowe podczas przejeżdżania z niewielką prędkością (poniżej 35 km/h) 
obok rzędu parkujących samochodów w maksymalnej odległości 1,5 m. Po 
znalezieniu odpowiednio dużego miejsca kierowca włącza kierunkowskaz, 
a asystent parkowania przejmuje kierowanie, wybór właściwego biegu oraz 
obsługę gazu. Kierowca musi tylko nadzorować parkowanie. System podaje przy 
tym wskazówki na monitorze pokładowym i dodatkowo sygnały dźwiękowe. 
Asystent parkowania kończy parkowanie sygnałem dźwiękowym i przełącza na 
pozycję „P”. W ten sam sposób działa wyparkowanie wzdłużne. Podczas 
manewrowania asystent cofania rejestruje odcinek przejechany do przodu, aby 
w razie potrzeby samochód mógł ponownie przejechać go tą samą drogą do tyłu. 
Pozostały dystans pokazywany jest na widoku z kamery cofania.
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Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne
420

1791,00 zł

Szyby przeciwsłoneczne ograniczają nagrzewanie się wnętrza samochodu na 
słońcu. Mocniej zabarwione szkło od słupka B lepiej pochłania światło słoneczne. 
Przyciemnienie nie ogranicza widoczności na zewnątrz, ale utrudnia zaglądanie 
do wnętrza.

Połączenie alarmowe
6AF

Standard

Polska instrukcja obslugi
8AT

0,00 zł

Podsufitka BMW Individual Anthracite
775

0,00 zł

Antracytowa podsufitka BMW Individual: Podsufitka, tylna półka oraz słupki obite 
są tkaniną w kolorze antracytowym.

Podparcie lędzwiowe w fotelach przednich
488

1119,00 zł

Podparcie lędźwiowe to system komór powietrznych w oparciach foteli przednich 
o płynnie regulowanej wysokości i głębokości. Odciąża ono efektywnie kręgosłup, 
zapewniając optymalną ergonomiczną pozycję. Dzięki temu zapobiega ryzykom 
zdrowotnym i zwiększa komfort siedzenia, zwłaszcza na długich trasach. 

Lordoza to w medycynie utrzymywane przez mięśnie naturalne wygięcie 
kręgosłupa w stronę brzuszną. W przypadku zmęczenia tej muskulatury przy 
dłuższym lub regularnym pozostawaniu w takiej pozycji dochodzi po pewnym 
czasie do skrócenia mięśni prostujących odcinka lędźwiowego kręgosłupa, co 
prowadzi do utrwalenia nieprawidłowej postawy. Zapobiega temu podparcie 
lędźwiowe.
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Składane zagłówki tylne
5DC

Standard

Składane zagłówki tylnych siedzeń zapewniają lepszą widoczność przez tylną 
szybę. Ułatwia to parkowanie i manewry na ciasnej przestrzeni oraz obserwację 
ruchu za pojazdem.

Rezygnacja z emblematu modelu
320

0,00 zł

Rezygnuje się z napisu z tyłu informującego o silniku oraz napisu xDrive 
w modelach xDrive.
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Sportowe fotele przednie
481

2462,00 zł

Sportowe, a mimo to wygodne: Regulowane indywidualnie sportowe fotele 
przednie sprawiają, że sportowa jazda to czysta przyjemność. Wysoka jakość 
tapicerki, wydatne podparcia boczne oraz doskonała ergonomia gwarantują 
komfort siedzenia. Wyższe w stosunku do foteli standardowych podparcia boczne 
siedziska i oparcia oraz regulowane podparcia ud gwarantują doskonały komfort 
siedzenia i trzymanie boczne przy szybkim pokonywaniu zakrętów. Oprócz tego 
można regulować ręcznie pozycję wzdłużną i pochylenie fotela, a elektrycznie 
szerokość oparcia.

Sportowa automatyczna skrzynia biegów
2TB

895,00 zł

Korzyści:
 • automatyczna lub ręczna zmiana biegów
 • wygodna ręczna zmiana biegów łopatkami przy kierownicy
 • bardzo szybka zmiana biegów o maksymalnie sportowym charakterze
 • funkcja Launch Control umożliwiająca maksymalne przyspieszenie
 • mniejsze zużycie paliwa dzięki pracy na niższych obrotach przy ośmiu 
przełożeniach

8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia bardzo sportową zmianę 
biegów. Oprócz automatycznego wyboru biegów umożliwia także sportową 
ręczną zmianę przełożeń dźwignią lub łopatkami przy kierownicy. Wskaźnik 
zmiany biegów daje zalecenia dotyczące wydajnej jazdy, a nowe światła biegów 
(na zestawie wskaźników i na wyświetlaczu Head-Up) pomagają w bardzo 
dynamicznej jeździe w górnym zakresie obrotów. W trybie automatycznym 
zmiana biegów dostosowuje się do indywidualnego stylu jazdy. Od komfortowej, 
spokojnej jazdy, po bardzo dynamiczną.

W trybie SPORT i przy dźwigni w lewej pozycji S/M zmianę biegów 
skonfigurowano pod kątem najwyższych osiągów. Niewielkie skoki obrotów 
pomiędzy przełożeniami sprzyjają intensywnemu przyspieszaniu. Oprócz tego 
silnik utrzymywany jest zawsze w wysokim zakresie obrotów, w którym dostępna 
jest wysoka moc. Funkcja Launch Control umożliwia maksymalne przyspieszenie 
ze startu zatrzymanego.

Ósmy bieg obniża przy dużych prędkościach obroty i zużycie paliwa. Przyczynia 
się do tego również wydajny konwerter. 8-stopniowa sportowa skrzynia 
Steptronic trzeciej generacji zapewnia w połączeniu z silnikiem doskonałe 
przeniesienie napędu, wysoki komfort zmiany biegów oraz imponującą 
wydajność.
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System załadunkowy
465

Standard

Składane siedzenia tylne mają oparcie dzielone w proporcjach 40:20:40, co 
zwiększa możliwości transportowe i umożliwia różne konfiguracje siedzeń 
i bagażnika. Prawy i środkowy segment kanapy wraz z zagłówkiem składa się 
indywidualnie, a lewy segment razem ze środkowym. Daje to dużą swobodę 
w załadunku i transporcie. Można na przykład wygodnie zmieścić z tyłu dwie 
osoby, a jednocześnie przewozić długie przedmioty, takie jak torby na narty 
i deski snowboardowe. Praktyczne są również dwa uchwyty na napoje 
w wolnostojącym podłokietniku środkowym.

System alarmowy
302

Standard

System alarmowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym poprzez głośny sygnał 
chroni samochód przed kradzieżą i reaguje natychmiast na próbę kradzieży kół. 
System włączany i wyłączany wraz z zamknięciem i otwarciem zamka 
centralnego nadzoruje wszystkie drzwi oraz maskę silnika, pokrywę bagażnika 
i wnętrze auta. Ponadto wyposażony jest w czujnik alarmowy przechyłu oraz 
syrenę z zasilaniem awaryjnym.

Sportowe zawieszenie M
704

0,00 zł

Korzyści:
 • lepsza trakcja i precyzja kierowania szczególnie przy sportowym stylu jazdy
 • mniejsze przechyły boczne karoserii pojazdu
 • bardziej sportowy wygląd

Sportowy układ jezdny M wyróżnia się sportową charakterystyką ze 
sztywniejszym ustawieniem amortyzatorów oraz zawieszeniem obniżonym o ok. 
10 mm. Zapewnia on większą zwinność auta.

Sprężyny sportowego układu jezdnego M mają tylko minimalnie wyższą 
sztywność; przechyły boczne na zakrętach redukowane są przede wszystkim 
przez twardsze stabilizatory. W ten sposób sportowy układ jezdny M oferuje 
znacznie większą precyzję kierowania bez większych kompromisów w zakresie 
komfortu. Idealnie dobrane do tego jest tłumienie twardszych amortyzatorów.

Wszystkie te wysokogatunkowe i zestrojone ze sobą komponenty zapewniają 
jeszcze bardziej bezpośrednie działanie zawieszenia sprzyjające wybitnie 
sportowej jeździe.
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Systemy asystujące kierowcy
5AS

0,00 zł

Korzyści:
 • większe bezpieczeństwo dzięki stopniowanym ostrzeżeniom przy kolizjach 
czołowych, zmianach pasa ruchu i ruchu poprzecznym
 • przygotowanie hamulców do szybszego zadziałania
 • zmniejszenie skutków ewentualnych kolizji dzięki systemowi Pre Crash 
w przypadku zderzenia tylnego
 • automatyczne hamowanie w sytuacji awaryjnej

System asystujący kierowcy obejmuje działające na bazie kamery ostrzeganie 
przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją nagłego 
hamowania, wskazaniem zakazu wyprzedzania i przewidywaniem oraz 
ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu. Ponadto urządzenia radarowe 
obejmują ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z tyłu, ostrzeganie przy 
zmianie pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją z tyłu. Ostrzeganie przed 
zjechaniem z pasa ruchu rozpoznaje linie wyznaczające pas ruchu i działa 
powyżej prędkości 70 km/h poprzez wibracje kierownicy. W przypadku zbliżania 
się innego pojazdu poruszającego się w martwym kącie lusterka, funkcja 
ostrzegania przy zmianie pasa ruchu ostrzega kierowcę przez wibracje 
kierownicy i symbol migający w lusterku zewnętrznym. Ostrzeganie przed ruchem 
poprzecznym ułatwia wyjazd z miejsca parkingowego. Funkcja ostrzegania przed 
kolizją z poprzedzającym pojazdem z miejską funkcją pełnego hamowania 
rozpoznaje samochody, a ostrzeganie przed pieszymi reaguje na pieszych. 
Jednocześnie hamulce przygotowywane są do szybszego zadziałania. Jeżeli 
kolizji nie da się uniknąć, system inicjuje nagłe hamowanie z pełną siłą. 
W ciemności i podczas mgły działanie systemu może być ograniczone. 
Ostrzeganie przed kolizją z tyłu aktywuje w niebezpiecznych sytuacjach miganie 
kierunkowskazów z dwukrotną prędkością. Jeżeli kolizji nie da się uniknąć, 
odpowiednio wcześniej następuje zadziałanie systemu Pre Crash i zamknięcie 
dachu przesuwnego oraz szyb bocznych. Ręczny ogranicznik prędkości służy do 
indywidualnego ustawienia maksymalnej prędkości jazdy.
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Telefonia komfortowa z ładowaniem 
bezprzewodowym
6NW

0,00 zł

System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym obejmuje nieckę z funkcją 
ładowania bezprzewodowego. Przygotowanie do hotspotu wi-fi umożliwia 
odpłatne korzystanie z usługi HotSpot Drive operatora Telekom w standardzie 
LTE. 

Połączenie z anteną dachową zapewnia optymalną łączność z siecią 
komórkową, a drugi mikrofon zapewnia lepszą słyszalność kierowcy i pasażera. 
Ponadto drugi mikrofon efektywnie eliminuje inne dźwięki ze strefy pasażera lub 
tylnej części kabiny. 

Złącze Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch telefonów 
komórkowych i jednego odtwarzacza audio. Zdjęcia kontaktowe z książki 
adresowej telefonu oraz wiadomości SMS (w zależności od urządzenia) można 
przesyłać do samochodu i wyświetlać na monitorze.

Szyby przednie o zwiększonej izolacji 
akustycznej
3KA

895,00 zł

Akustyczne szyby boczne uzupełniają oferowaną standardowo akustyczną 
przednią szybę, znacznie obniżając poziom hałasu wewnątrz auta. Minimalizują 
szum powietrza i odgłosy silnika, opon i wycieraczek. Docenią to szczególnie 
melomani lub użytkownicy zestawów głośnomówiących. 

Specjalna folia w szybie izoluje akustycznie warstwę zewnętrzną i wewnętrzną. 
Zapewnia to skuteczną redukcję hałasu w zakresie średnich częstotliwości, a tym 
samym przyjemnie cichą atmosferę wewnątrz auta.
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Trójkąt ostrzegawczy
428

Standard

Trójkąt ostrzegawczy służy do zabezpieczania miejsc wypadków i awarii. Jest on 
bezpiecznie umieszczony w bagażniku i zawiera zestaw pierwszej pomocy.

Teleserwis
6AE

Standard

Korzyści:
 • odciążenie i większe bezpieczeństwo dzięki samoczynnemu określaniu potrzeb 
serwisowych
 • samoczynne przesyłanie danych o pojeździe do serwisu BMW
 • proaktywne umawianie wizyty przez serwis BMW
 • krótszy czas pobytu w serwisie dzięki efektywnemu planowaniu 
i realizacji zlecenia
 • szybkie wsparcie dzięki pomocy w razie awarii

Następny przegląd, kontrola pojazdu czy wymiana oleju? Dzięki usługom 
Teleservice Twoje BMW wie, kiedy wypada najbliższa inspekcja. Na życzenie 
automatycznie wysyła wszystkie istotne dane pojazdu do serwisu BMW, albo jeśli 
wolisz, pozostawia to Tobie. Twój serwis BMW dzwoniąc do Ciebie, aby umówić 
wizytę, zna już stan Twojego pojazdu, może zamówić części i jest dobrze 
przygotowany do indywidualnych wymagań Twojego pojazdu. Skraca to również 
czas oczekiwania. System w odpowiednim czasie wykrywa również 
nieplanowane potrzeby serwisowe, takie jak niski poziom oleju lub zużyte 
hamulce i przekazuje niezbędne informacje w celu szybkiego usunięcia usterek. 
Nie musisz się już o nic martwić, a Twoje BMW będzie zawsze w doskonałym 
stanie. Masz awarię? Również w tym przypadku usługi Teleservice służą Ci 
pomocą i zapewnią jak najszybszy powrót na drogę. System może również 
kontrolować stan naładowania akumulatora i odpowiednio wcześniej informować 
o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Warunkiem korzystania z tych usług jest rejestracja pojazdu w portalu BMW 
ConnectedDrive i przypisanie go do preferowanego serwisu BMW.
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Zestaw głośnikowy HiFi
676

1567,00 zł

Zestaw głośnikowy HiFi obejmujący dziesięć głośników oraz wzmacniacz o mocy 
205 W zapewniają doskonałe wrażenia słuchowe na wszystkich miejscach. 
Zestaw oprócz dwóch centralnych głośników niskotonowych o wysokiej mocy ma 
również głośnik centralny zapewniający centrujący brzmienie przed kierowcą. 
Zapewnia to równomierne nagłośnienie w całym wnętrzu samochodu. 
Zewnętrzny 7-kanałowy wzmacniacz gwarantuje bardzo precyzyjne dostrojenie 
brzmienia i krystalicznie czysty dźwięk.

Usługi ConnectedDrive
6AK

Standard

Korzyści:
 • wejście do cyfrowego świata BMW
 • transmisja danych odbywa się za pośrednictwem karty SIM wbudowanej 
w pojeździe
 • zawsze na bieżąco dzięki aplikacjom samochodowym, takim jak wiadomości 
i pogoda
 • usługi ConnectedDrive są wymagane do zamawiania dalszych usług

Korzystaj z wiadomości, prognozy pogody i innych usług. Z Usługami 
ConnectedDrive to żaden problem – niezależnie od telefonu komórkowego za 
pośrednictwem wbudowanej karty SIM. Pakiet podstawowy łączy Cię i Twój 
pojazd z cyfrowym światem BMW i umożliwia zamawianie dalszych usług 
cyfrowych z ConnectedDrive. Korzystaj z aplikacji informacyjnej, aby dowiedzieć 
się o najważniejszych wydarzeniach dnia w podróży, z aplikacji pogodowej, aby 
na bieżąco śledzić warunki pogodowe na trasie lub w miejscu docelowym. Jaka 
jest dozwolona prędkość na autostradach w Rumunii? Ile kamizelek 
bezpieczeństwa trzeba mieć we Włoszech? Dzięki aplikacji informacyjnej 
o krajach dowiesz się tego w podróży i za granicą.
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Śruby zabezpieczające
2PA

Standard

Zabezpieczenie śrub do obręczy kół ze stopów lekkich skutecznie chroni przez 
kradzieżą. Obejmuje ono na każde koło jedną śrubę o specjalnym kształcie, która 
daje się otworzyć tylko załączonym narzędziem specjalnym.

Zwiększony bak paliwa
1AG

761,00 zł

Zbiornik paliwa o pojemności zwiększonej o 19 l do 59 litrów umożliwia znacznie 
większy zasięg pomiędzy tankowaniem. Również pojemność zbiornika AdBlue 
jest większa o 8,5 l i wynosi 18,9 l.

Zmienny, sportowy układ kierowniczy
2VL

0,00 zł

Korzyści:
 • przełożenie i wspomaganie kierownicy odpowiednie do sytuacji
 • wyższy komfort dzięki mniejszej liczbie obrotów kierownicy wymaganych przy 
manewrowaniu
 • stabilne prowadzenie przy większych prędkościach

Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy z funkcją Servotronic umożliwia bardziej 
bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy mniejszym nakładzie siły. 
Reaguje na skręt kierownicy z różnym przełożeniem. Redukuje przy tym 
wymaganą ilość obrotów kierownicy przy bardzo dużych skrętach kół. Oferuje 
adaptacyjne wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy. Zmniejsza 
wspomaganie przy większych prędkościach, zapewniając bardziej bezpośrednie 
i precyzyjne prowadzenie i zwiększa wspomaganie przy mniejszych 
prędkościach, zwiększając komfort np. przy parkowaniu czy manewrach.
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Obie końcówki rur wydechowych z prawej i lewej strony są wizualnie dopasowane do wybranego 
wyposażenia i podkreślają sportowy wygląd auta.

Oznaczenie modelu znajduje się na pokrywie bagażnika po prawej stronie, a w zależności od wersji 
oznaczenie xDrive na pokrywie bagażnika po lewej.

Ochronę boczną zapewnia zadziałanie wielu komponentów bezpieczeństwa, np. poduszek powietrznych, 
drzwi i struktury karoserii, gwarantując maksymalną ochronę podczas kolizji. 

Ze względu na praktyczny brak strefy zgniotu po bokach pojazdu kompleksowa ochrona boczna jest 
wręcz niezbędna: inteligentny system bezpieczeństwa, obejmujący m.in. poduszki chroniące głowę, 
poduszki boczne, a przede wszystkim stabilne drzwi i wzmocnione słupki B i progi. W drzwi wbudowano 
po przekątnej stalowe poprzeczki, które utrudniają zdeformowanie kabiny pasażerskiej i wnikanie 
zderzaków czy innych elementów do środka pojazdu.

Dynamiczne światła stop z funkcją pulsacyjną sygnalizują pojazdom z tyłu nagłe hamowanie. Pozwalają 
kierowcom jadącym z tyłu odróżnić lekkie hamowanie od nagłego hamowania, co pomaga zapobiegać 
kolizjom.

Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) o rozszerzonym zakresie funkcji rozpoznaje grożącą niestabilność 
i natychmiast stabilizuje samochód. Rozszerzony zakres funkcji obejmuje układ kontroli hamowania na 
zakrętach (CBC), asystenta ruszania i hamowania, suszenie tarcz hamulcowych i funkcję gotowości 
hamulców. Jeszcze bardziej sportową jazdę umożliwia podfunkcja układu DTC – dynamiczna kontrola 
trakcji dopuszczająca większy poślizg kół.

Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu chronią w razie kolizji, znacznie zmniejszając 
ryzyko obrażeń miednicy i klatki piersiowej. W przypadku kolizji bocznej w ciągu 20 milisekund między 
drzwiami a tułowiem pojawia się stabilna poduszka powietrzna.

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na obu zewnętrznych siedzeniach z tyłu umożliwia bezpieczne 
zamocowanie jednego lub dwóch fotelików dziecięcych za pomocą zaczepów w siedzeniu oraz 
dodatkowego mocowania górnej części pasa bezpieczeństwa w foteliku ISOFIX.

1. Passive safety

2.1 Exterior design
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4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo o pojemności 2,0 l nowej generacji wyróżnia 
pełny temperamentu rozwój mocy oraz spontaniczna reakcja już na niskich obrotach. Turbodoładowanie 
ze zmienną geometrią turbiny i wtrysk bezpośredni CommonRail dają mu niskie parametry zużycia paliwa 
i emisji spalin.

Reflektory z kierunkowskazami, światłami pozycyjnymi, dziennymi, mijania i drogowymi w technologii 
diodowej są niezwykle trwałe i energooszczędne. Oprócz tego mają automatyczną regulację zasięgu 
oświetlenia, a doskonałe oświetlenie jezdni i barwa zbliżona do światła dziennego zwiększają 
bezpieczeństwo jazdy po zmroku i w złych warunkach atmosferycznych.

Podgrzewanie lusterek zewnętrznych po stronie kierowcy i pasażera włącza się przy temperaturach nieco 
powyżej zera. Zapobiega to zamarzaniu lusterek i zapewnia doskonałą widoczność do tyłu.

Po otwarciu samochodu kluczykiem automatycznie włączają się światła powitalne (oświetlenie wnętrza). 
Gasną po kilku sekundach lub po włączeniu zapłonu.

Lampy tylne składają się z pojedynczych wysokowydajnych diodowych elementów świetlnych. 
Mają charakterystyczny dla BMW kształt L, który pozwala rozpoznać BMW nawet w ciemności.

Czujnik deszczu zapewnia optymalną widoczność pasa ruchu nawet przy intensywnych opadach: 
częstotliwość pracy wycieraczek dostosowywana jest do natężenia deszczu; czułość czujnika deszczu 
można też regulować.

Oświetlenie wewnętrzne obejmuje przednie i tylne lampki wewnętrzne oraz lampki do czytania, 
oświetlenie lusterek kosmetycznych oraz oświetlenie schowka pod podłokietnikiem. Wyposażenie 
uzupełnia lampka w schowku na rękawiczki, w bagażniku oraz oświetlenie przestrzeni na nogi i strefy 
wysiadania z przodu i z tyłu.

Listwy progowe w przednich drzwiach mają napis BMW.

Dywaniki welurowe w przestrzeni na nogi pasażerów z przodu i z tyłu są idealnie dopasowane, 
wodoodporne i zabezpieczone przed zabrudzeniem. Harmonizują kolorystycznie z barwą dywanu, 
chronią podłogę, ułatwiają czyszczenie oraz doskonale wyglądają.

5.5 Interior design

6.1 Lights and vision

6.2 Drive

Wydrukowano 02.08.2021 Strona 28 / 35



Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive adaptacyjnie i płynnie rozdziela napęd na koła przednie 
i tylne, poprawiając trakcję, dynamikę jazdy i zwiększając bezpieczeństwo jazdy w każdej sytuacji. Dla 
dodatkowego podniesienia zwinności elektroniczny rozdział momentu przeciwdziała też pod- 
i nadsterowności na zakrętach.

Opcjonalny układ Servotronic dopasowuje siłę wspomagania do prędkości jazdy, zapewniając 
bezpośrednie i precyzyjne działanie przy dużych prędkościach. Ponadto zwiększa komfort, zmniejszając 
ilość potrzebnych obrotów kierownicy np. podczas parkowania i manewrów lub podczas pokonywania 
ostrych zakrętów z niewielką prędkością.

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold włącza się wygodnie przyciskiem na konsoli 
środkowej. Zwolnienie hamulca następuje przez naciśnięcie pedału gazu. Funkcja Auto Hold zapobiega 
np. w ruchu miejskim niezamierzonemu toczeniu się po zatrzymaniu pojazdu ze skrzynią automatyczną.

6-biegowa skrzynia manualna umożliwia bardzo sportowy styl jazdy. Charakteryzuje się doskonałym 
doborem przełożeń i precyzyjnymi, krótkimi skokami dźwigni. Odpowiednio dobrane przełożenia 
umożliwiają idealne wykorzystanie charakterystyki silnika.

Filtr cząstek stałych odfiltrowuje cząstki sadzy ze spalin i opróżnia się poprzez regularne wypalanie 
sadzy. Powłoka katalityczna filtra umożliwia to bez dodatków do paliwa i bez zwiększania zużycia paliwa.

Filtr GPF jest częścią kompleksowego systemu oczyszczania spalin w modelach z silnikiem 
benzynowym. Filtr w układzie wydechowym redukuje do absolutnego minimum nieuniknione 
pozostałości po spalaniu w silnikach benzynowych z wtryskiem bezpośrednim.

4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo o pojemności 2,0 l nowej generacji gwarantuje 
maksymalną radość z jazdy. Wyróżnia go pełny temperamentu przyrost mocy oraz spontaniczna reakcja 
już na niskich obrotach, a przy tym wyjątkowo niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin.

Solidna moc, aksamitna praca i zachwycające brzmienie to cechy rozpoznawcze 6-cylindrowego 
rzędowego silnika benzynowego BMW TwinPower Turbo z nowej generacji jednostek BMW 
EfficientDynamics. Układ Double Vanos, Valvetronic, High Precision Injection i turbosprężarka TwinScroll 
dają mu moc 275 kW (374 KM) i średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynoszące zaledwie 0,0 l na 
100 km.

6.3 Transmission

6.4 Driving dynamics
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Lekko barwione szyby atermiczne i przeciwsłoneczne po bokach i z tyłu ograniczają nagrzewanie 
wnętrza samochodu, odbijając część promieniowania podczerwonego.

Jednostrefowa klimatyzacja automatyczna z mikrofiltrem zapewnia zawsze przyjemny klimat 
w samochodzie. Temperaturę i rozdział powietrza reguluje się wygodnie dwoma pokrętłem, a rozdział 
powietrza przełącznikiem kołyskowym.

Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy umożliwiają obsługę telefonu, funkcji sterowania głosowego 
i audio. W zależności od wyposażenia przyciski wielofunkcyjne mogą też obsługiwać systemy 
wspomagające kierowcę. Można na przykład ustawić aktualną prędkość lub odstęp od poprzedzającego 
pojazdu.

Standardowe fotele przednie mają ręczną regulację pozycji wzdłużnej, nachylenia oparcia, wysokości 
zagłówka oraz nachylenia i wysokości siedzenia. Umożliwia to indywidualny wybór komfortowej pozycji 
siedzenia.

Podłokietniki znajdują się w przedniej konsoli środkowej oraz w drzwiach. Pod podłokietnikiem przednim 
znajduje się otwierany praktyczny schowek.

Fotele przednie i kanapa tylna oferują wygodne miejsca dla pięciu osób. Wszystkie siedzenia mają 
zagłówki i automatyczne trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Na tylnej kanapie można bezpiecznie 
zamontować trzy foteliki dziecięce, a pasażerowie siedzący z tyłu mogą cieszyć się dużą przestrzenią na 
nogi i nad głową.

Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu COMFORT, ekonomicznego 
trybu ECO PRO lub trybu SPORT umożliwiającego jeszcze bardziej dynamiczną jazdę. Nowa 
interaktywna funkcja Adaptive Mode (wyposażenie dodatkowe) odpowiednio wcześnie dostosowuje 
dynamiczną kontrolą amortyzatorów, układ kierowniczy i skrzynię Steptronic do danej sytuacji podczas 
jazdy.

7.1 Seats and seat functions

7.2 Steering wheels

7.3 Air conditioning comfort and glazing
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Kontroler iDrive, wygodnie dostępny na konsoli środkowej, dzięki dotykowej komunikacji zwrotnej 
umożliwia intuicyjną obsługę wszystkich funkcji rozrywki, informacji, komunikacji i nawigacji 
zintegrowanych w system iDrive.

BMW Live Cockpit obejmujący zestaw wskaźników o przekątnej 5,7" i wysokiej rozdzielczości monitor 
pokładowy o przekątnej 8,8" prezentuje kierowcy wszystkie istotne informacje w bezpośrednim polu 
widzenia. Intuicyjna obsługa odbywa się za pośrednictwem przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy, 
kontrolera iDrive na konsoli środkowej i dotykowego monitora pokładowego. Wyposażenie obejmuje 
również radio, odtwarzacz MP3 i dwuzakresowy tuner RDS. Oprócz złącza Bluetooth inne możliwości 
podłączenia urządzeń zewnętrznych oferują gniazda USB typu A z transmisją danych i funkcją ładowania 
1,5 A w konsoli środkowej oraz typu C z funkcją ładowania 3 A w przednim podłokietniku środkowym. 
Wbudowana karta SIM umożliwia korzystanie z sieci 4G z prędkością LTE. Dzięki temu w pojeździe 
można korzystać z szeregu usług sieciowych, takich jak usługi telematyczne, prawne i inteligentne 
połączenia alarmowe, BMW Connected+ lub aplikacje samochodowe.

Zestaw głośnomówiący ze złączem USB umożliwia bezprzewodowe połączenie z samochodem 
odpowiednich telefonów ze złączem Bluetooth. Oprócz tego złącze USB umożliwia korzystanie 
z odpowiednich źródeł dźwięku, np. odtwarzacza MP3, iPoda/iPhone’a lub pamięci USB. Lista 
kompatybilnych urządzeń mobilnych i smartfonów znajduje się na stronie www.bmw.pl/bluetooth.

Przyciski ulubionych funkcji umożliwiają indywidualne przypisanie i aktywowanie często używanych 
funkcji, takich jak numery telefonu, cele nawigacyjne, stacje radiowe czy funkcje BMW ConnectedDrive. 
Łącznie osiem przycisków bezpośredniego wybierania i przycisk ConnectedDrive umieszczone są 
wygodnie na konsoli środkowej.

W konsoli środkowej z przodu obok dźwigni biegów można w uchwytach z zaciskami bezpiecznie 
umieścić dwa napoje. Uchwyty na napoje mają też praktyczną wyjmowaną matę w kolorze czarnym.

Do zabezpieczania ładunku w bagażniku przeznaczone są cztery stabilne i praktyczne zaczepy do 
mocowania bagażu. Ułatwiają skuteczne zabezpieczenie dużych przedmiotów przed przesuwaniem. 
Jeśli bagaż nie wymaga mocowania, dzięki płasko przylegającym zaczepom można wykorzystać całą 
szerokość bagażnika.

Szeroka oferta schowków obejmuje schowek przed uchwytami na napoje, przegródkę na drobiazgi, 
schowek z pokrywą w konsoli środkowej, schowek na rękawiczki i kieszenie w drzwiach przednich 
i tylnych mieszczące po jednej butelce o pojemności 1,0 l.

8.3 Transport and storage

9.1 Information and communication
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Zestaw głośnikowy HiFi obejmuje sześć głośników: dwa głośniki średniotonowe w boczkach przednich 
drzwi, dwa centralne głośniki niskotonowe pod fotelami przednimi oraz dwa głośniki średniotonowe 
w słupkach C zapewniają doskonały dźwięk stereo.

9.2 Entertainment and audio
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DANE TECHNICZNE

- Promień skrętu: 11.95 m

- Obciążenie haka: 75 kg

- DMC przyczepy bez hamulca: 750 kg

- DMC przyczepy z hamulcem: 1600 / 1600 kg

- Ładowność: 630 kg

- Pojemność akumulatora 12 V: 90 Ah

- Stopień sprężania: 16.5:1

- Cylindry: 4

- Silnik: B47D20O1

- Przełożenie układu kierowniczego: 14.9

- Pojemność skokowa: 1995 cm³

- Zalecany rodzaj paliwa: EN590

- Pojemność zbiornika: 40 l

- Pojemność bagażnika: 0.48 l

- Dopuszczalna masa całkowita: 2170 kg

- Masa własna (bez kierowcy): 1540 kg

- Masa własna EU (z uwzględnieniem 75kg kierowcy): 1615 kg

- Zwis przedni / tylny: 799 mm / 1059 mm

- Długość: 4709 mm

- Wysokość: 1445 mm

- Szerokość z lusterkami / bez lusterek: 2068 (1827) mm

- Prędkość maksymalna: 233 km/h

- Przyspieszenie 0-100 km/h: 6.9 s

- Moment obrotowy: 400 Nm / 1750-2500 obr/min

- Moc maksymalna: 140 kW (190 KM) / 4000-4000 obr/min
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EMISJA SPALIN
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EMISJA CO₂

Niska 181,0 CO₂ g/km

Średnia 148,0 CO₂ g/km

Wysoka 132,0 CO₂ g/km

Bardzo wysoka 147,0 CO₂ g/km

Cykl mieszany 147,0 CO₂ g/km

[3]

ZUŻYCIE PALIWA

Niska 6,9 l/100 km

Średnia 5,7 l/100 km

Wysoka 5,0 l/100 km

Bardzo wysoka 5,6 l/100 km

Cykl mieszany 5,6 l/100 km

[2]

Dane wg cyklu 
pomiarowego WLTP



INFORMACJE PRAWNE

Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować dokładność przedstawionych informacji, ale nie 
przyjmuje się odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia.

[1] Zmiany cen i wyposażenia zastrzeżone.

[2] Zużycie paliwa w litrach na 100 km.

[3] Wskazane dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO₂ zostały ustalone na podstawie nowej 
procedury WLTP określonej w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia homologacji.
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