Radość z jazdy

BMW SERII 3 LIMUZYNA.
BMW SERII 3 TOURING.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

BMW SERII 3 LIMUZYNA.
BMW SERII 3 TOURING.
RADOŚĆ Z JAZDY. NIEDOŚCIGNIONA.
W 2016 r. marka BMW świętowała stulecie
swego istnienia. Więcej informacji na stronie
bmw.pl/nastepne100

PRZEDSTAWIONE MODELE.
04 BMW SERII 3 LIMUZYNA 340i SPORT LINE:
6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo,
240 kW (326 KM), 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star
Spoke 407, lakier metalizowany w kolorze niebieskim śródziemnomorskim, fotele w skórze Dakota w kolorze ostrygowym z akcentem w ciemnym kolorze ostrygowym, listwy wewnętrzne z aluminium z delikatnym szlifem podłużnym.
BMW SERII 3 TOURING 330d LUXURY LINE:
6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo,
190 kW (258 KM), 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
V Spoke 658, lakier metalizowany w kolorze platynowosrebrnym,
fotele w skórze Dakota w kolorze brązowym z brązowym akcentem,
listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego jesionu słojowanego.
BMW SERII 3 LIMUZYNA 330e iPERFORMANCE
LUXURY LINE: 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower
Turbo i silnik elektryczny, moc systemowa 185 kW (252 KM), 18-calowe
obręcze kół ze stopów lekkich Turbine Styling 415, lakier metalizowany
w kolorze srebra lodowcowego, fotele w skórze Dakota w kolorze
ostrygowym, listwy ozdobne z drewna szlachetnego Fineline w kolorze
antracytowym z listwą akcentową w perłowym chromie.

Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się na stronach
54 | 55 i 56 | 57 oraz w cenniku.
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22 SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO:
Serce BMW EfficientDynamics.
24 BMW EFFICIENT DYNAMICS:
Łatwa oszczędność paliwa.
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26 BMW CONNECTED DRIVE:
Usługi cyfrowe i systemy wspomagające kierowcę.
28 UKŁAD JEZDNY:
Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.

ODKRYWAJ WIRTUALNIE:
NOWA APLIKACJA KATALOGI BMW.
Więcej informacji, więcej radości z jazdy: z nową
aplikacją Katalogi BMW poznasz BMW cyfrowo
i interaktywnie jak nigdy dotąd. Pobierz aplikację
Katalogi BMW na swój smartfon lub tablet i odkryj
swoje BMW na nowo.

29 BEZPIECZEŃSTWO:
Technologie na najwyższym poziomie.

INDYWIDUALNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ.
32 WYPOSAŻENIE: Modele BMW, BMW Limuzyna i eDrive,
najważniejsze wyposażenie BMW Individual, obręcze kół i opony
oraz oryginalne akcesoria BMW.
50 KOLORY: Kolorystyka karoserii i wnętrza.
54 DANE TECHNICZNE: Masa, silnik, skrzynia biegów, osiągi,
zużycie paliwa, obręcze kół i rysunki wymiarowe.

W zależności od posiadanej umowy korzystanie
z internetu może być odpłatne.

58 SERWIS BMW: Serwis BMW, BMW Financial Services i Świat
BMW.

ŻYCIE
NA
SPORTOWO.
Radość ma różne oblicza. Najbardziej fascynujące z nich widać
w BMW serii 3: sportowa stylistyka, która robi wrażenie już od
pierwszego wejrzenia. Przemyślana funkcjonalność, która nie tylko
ułatwia życie, ale i daje sporo przestrzeni na nieograniczoną radość
z jazdy. Radość, której nie hamuje żadna prosta, żaden zakręt,
żadna jazda w mieście i żaden weekendowy wyjazd. Niezależnie
od tego, dokąd się wybierasz – Twoim celem jest radość. Daj się
zafascynować. Odkryj BMW serii 3!

NA MIEJSCA. GOTOWI. RADOŚĆ!
Pęd do jazdy widoczny od 40 lat. Długa maska silnika, szeroki rozstaw kół i krótkie zwisy karoserii
BMW serii 3 Limuzyna pokazują jasno: tu mamy do czynienia z prawdziwym atletą. Wrażenia z jazdy
przekonują od pierwszego przejechanego metra: moc 240 kW (326 KM) pozwala BMW 340i z silnikiem
TwinPower Turbo i 8-stopniową skrzynią Steptronic przyspieszać od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,1 s,
a 340i xDrive nawet w 4,9 s. Przyspieszenie wciska Cię w fotel i natychmiast czujesz, że w BMW serii 3
euforia to dopiero początek.

UŚMIECH NA USTACH TO TUTAJ
ODRUCH BEZWARUNKOWY.
Euforia od pierwszej chwili. W BMW serii 3 wszystko nastawione jest na to, aby jazda zawsze była
wyjątkowym doświadczeniem – w luksusowych warunkach dzięki wysokiej jakości materiałów. Szczególnie
elegancko prezentują się one z opcjonalnym oświetleniem ambientowym, które daje we wnętrzu nastrojowe
światło. A wyjątkowy komfort zapewnia konsola środkowa skierowana lekko w stronę kierowcy oraz systemy
wspomagające kierowcę, takie jak opcjonalny wyświetlacz BMW Head-Up, dzięki któremu jazda jest nie tylko
przyjemniejsza, ale i bardziej bezpieczna. Aż nie chce się wysiadać.

WYGLĄD, KTÓRY WIELE OBIECUJE.
Funkcjonalność i dynamika. BMW serii 3 Touring brawurowo demonstruje, jak sportowe może być auto do codziennej
eksploatacji – jeśli jest marki BMW. Przód, boki i tył łączą się w harmonijną całość, tworząc klasyczne proporcje Touringa o szerokim
rozstawie kół. Lampy tylne w technologii diodowej, podwójne okrągłe reflektory przednie oraz dynamiczny pas przedni i tylny
dodatkowo podkreślają ten efekt. Taka karoseria jest nie tylko przyjemna dla oka, ale i zapewnia idealną widoczność o każdej
porze dnia.

IDEALNE WYMIARY 40 : 20 : 40.
Czasem wystarczy niewielki ruch, aby stworzyć mnóstwo miejsca. Automatyczna
obsługa pokrywy bagażnika w BMW serii 3 Touring z opcjonalnym dostępem komfortowym
umożliwia bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy. Touring dostosowuje się do Twoich
indywidualnych potrzeb: to zasługa na m.in. przestronnego wnętrza i oparciem kanapy tylnej
dzielonym w proporcjach 40 : 20 : 40 albo oddzielnie otwieranej tylnej szyby umożliwiającej
szybkie wkładanie mniejszych przedmiotów do bagażnika.

SPORTOWIEC DO SZPIKU KÓŁ.

Sportowe do potęgi trzeciej. Jako Touring, Limuzyna czy hybryda – BMW serii 3 nie uznaje kompromisów i przekonuje
w każdej dyscyplinie: z łatwością łączy atletyczny charakter, wydajność i styl z przemyślaną funkcjonalnością i stylistyką,
która nawet podczas postoju demonstruje pęd do jazdy i dynamikę. Ale jego prawdziwy talent objawia się na drodze,
gdy podczas każdej jazdy pozwala poczuć prawdziwą radość. Gotowe, gdy tylko chcesz: BMW serii 3.

KAŻDY RUCH WYMAGA NAPĘDU.
TEN MA DWA.
Porywająca dynamika i imponująca wydajność. W BMW serii 3 Limuzyna z napędem eDrive
masz jedno i drugie. Silnik elektryczny o mocy 65 kW umożliwia jazdę na samym napędzie elektrycznym,
a więc bez lokalnej emisji spalin, z prędkością do 120 km/h na odcinku do 40 km (zasięg zgodnie z cyklem
jezdnym NEDC). W połączeniu z mocą 135 kW silnika spalinowego przyspiesza do setki zaledwie w 6,1 s,
zapewniając świetne wrażenia z jazdy przy niskim zużyciu paliwa.

INNOWACJE
I TECHNOLOGIE.
SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO: Serce BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Łatwa oszczędność paliwa.
BMW CONNECTED DRIVE: Usługi cyfrowe i systemy wspomagające kierowcę.
UKŁAD JEZDNY: Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.
BEZPIECZEŃSTWO: Technologie na najwyższym poziomie.
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Silniki BMW TwinPower Turbo.
Serce BMW EfficientDynamics.

Innowacyjne silniki benzynowe i wysokoprężne BMW z rodziny BMW EfficientDynamics oferują dzięki technologii
BMW TwinPower Turbo znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz spontaniczną reakcję silnika już na niskich
obrotach. I mają przy tym wyjątkowo niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin. Wyższa wydajność i optymalna
dynamika gwarantują odczuwalnie większą radość z jazdy.
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Imponująco wydajny: 4-cylindrowy silnik benzynowy
BMW TwinPower Turbo w modelu 320i.

BMW 318i Limuzyna // Touring.

BMW 330i/330i xDrive Limuzyna // Touring.

╸3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 100 kW (136 KM) i momencie obrotowym 220 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,9 s // 9,2 s;
prędkość maksymalna: 210 km/h // 210 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
5,5 –5,1 l/100 km 1// 5,9 –5,4 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
129 –119 g/km1 // 137 –126 g/km1

╸4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 185 kW (252 KM) i momencie obrotowym 350 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,9 s/[5,8] s // 6,0 s/[6,0] s;
prędkość maksymalna: 250 km/h2/ [250] km/h2 //
250 km/h2 / [250] km/h2
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,5 –6,1 l/100 km1 /
[6,2 –5,9] l/100 km 1// 6,7–6,4 l/100 km1 / [6,5 –6,2] l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 151 –143 g/km1 /
[144 –138] g/km1 // 157 –149 g/km1 / [152 –144] g/km1

BMW 320i/320i xDrive Limuzyna // Touring.

BMW 340i/340i xDrive Limuzyna // Touring.

╸4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 135 kW (184 KM) i momencie obrotowym 290 Nm3
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 7,2 s/7,5 s // 7,5 s/7,7 s;
prędkość maksymalna: 235 km/h / 232 km/h //
230 km/h / 225 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
5,9 –5,5 l/100 km 1/ 6,8 –6,4 l/100 km 1//
6,3 –5,9 l/100 km 1/ 7,3 –6,8 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 138 –128 g/km1 /
159 –149 g/km1 // 147 –137 g/km1 / 169 –159 g/km1

╸6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy BMW TwinPower
Turbo o mocy 240 kW (326 KM) i momencie obrotowym
450 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,2 s / 5,0 s // [5,1] s / [5,0] s;
prędkość maksymalna: 250 km/h2 / 250 km/h2 //
[250] km/h2 / [250] km/h2
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
7,7 –7,4 l/100 km1 / 7,9 –7,7 l/100 km1 //
[7,0 –6,8] l/100 km1 / [7,6 –7,2] l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 179 –172 g/km1 /
185 –179 g/km1 // [164 –158] g/km1 / [176 –168] g/km1

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

BMW 330e iPerformance Limuzyna.

BMW 320d EfficientDynamics Edition
Limuzyna // Touring.

╸4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
i silnik elektryczny, moc systemowa 185 kW (252 KM)
i systemowy moment obrotowy 420 Nm
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: [6,1] s; prędkość maksymalna:
[225] km/h, prędkość maksymalna na napędzie
elektrycznym: [120] km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: [2,1 – 1,9] l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: [49 – 44] g/km

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 120 kW (163 KM) i momencie obrotowym 400 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 7,9 s // 8,2 s;
prędkość maksymalna: 230 km/h // 222 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,3 –3,9 l/100 km1 // 4,5 –4,1 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
113 –102 g/km1 // 118 –107 g/km1

BMW 316d Limuzyna // Touring.

BMW 325d Limuzyna // Touring.

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 85 kW (116 KM) i momencie obrotowym 270 Nm
╸przyspieszenie 0 – 100 km/h: 10,7 s // 11,2 s;
prędkość maksymalna: 205 km/h // 200 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,3 –3,9 l/100 km1 // 4,6 –4,1 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
113 –102 g/km1 // 120 –109 g/km1

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 165 kW (224 KM) i momencie obrotowym 450 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 6,5 s // 6,7 s;
prędkość maksymalna: 245 km/h / 240 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,9 - 4,6 l/100 km1 // 5,2 –4,9 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
129 –121 g/km // 137 –129 g/km1

BMW 318d/318d xDrive Limuzyna // Touring.

BMW 330d/330d xDrive Limuzyna // Touring.

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 110 kW (150 KM) i momencie obrotowym 320 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,6 s/8,8 s // 8,9 s / 9,2 s;
prędkość maksymalna: 215 km/h / 212 km/h //
210 km/h / 206 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,4 –4,0 l/100 km1 /
4,8 –4,5 l/100 km1 // 4,6 –4,3 l/100 km1 / 5,1 –4,7 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 116 –106 g/km1 /
127 –117 g/km1 // 122 –112 g/km1 / 133 –123 g/km1

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower
Turbo o mocy 190 kW (258 KM) i momencie obrotowym
560 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: [5,6] s / [5,3] s // [5,6] s / [5,4] s;
prędkość maksymalna: [250] km/h2 / [250] km/h2 //
[250] km/h2 / [250] km/h2
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: [5,0 –4,9] l/100 km1 /
[5,3 –5,2] l/100 km1) // [5,3 –5,1] l/100 km1 / [5,5 –5,4] l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: [131 –129] g/km1 /
[139 –137] g/km1 // [138 –135] g/km1 / [145 –142] g/km1

BMW 320d/320d xDrive Limuzyna // Touring.

BMW 335d xDrive Limuzyna // Touring.

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 400 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 7,3 s/7,4 s // 7,6 s / 7,6 s;
prędkość maksymalna: 235 km/h / 233 km/h //
230 km/h / 228 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,4 –4,0 l/100 km1 / 4,8 –4,4 l/100 km1 //
4,7 –4,3 l/100 km1 / 5,0 –4,7 l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 116 –106 g/km1 /
126 –116 g/km1 // 123 –113 g/km1 / 133 –123 g/km1

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower
Turbo o mocy 230 kW (313 KM) i momencie obrotowym
630 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: [4,8] s // [4,9] s;
prędkość maksymalna: [250] km/h2 // [250] km/h2
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
[5,5 –5,4] l/100 km1 // [5,7 –5,6] l/100 km1
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: [145 –143] g/km1 //
[151 –148] g/km1

1
2
3

Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zależą od wybranego rozmiaru opon (wyższe wartości odnoszą się do modeli z kołami
z oferty wyposażenia dodatkowego). Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się na stronach 54│55 i 56│57 oraz w cenniku.
Ograniczona elektronicznie.
Moment obrotowy 320i ze skrzynią Steptronic i 320i xDrive wynosi 270 Nm.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
Wartości w [ ] dotyczą modeli ze skrzynią Steptronic.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

BMW serii 3 Limuzyna i BMW serii 3 Touring –
dynamiczne i wydajne.

www.bmw.pl/efficientdynamics

BMW eDRIVE

WIĘKSZA MOC, MNIEJSZE SPALANIE.

Jeszcze więcej mocy z 3-12 cylindrów. Małe spalanie, duże wrażenie: silniki
BMW TwinPower Turbo oferują najwyższą dynamikę przy maksymalnej wydajności
za sprawą najnowszego układu wtryskowego, adaptacyjnego rozrządu i zaawansowanego turbodoładowania. Nieważne, diesel czy benzyna, nieważne, ile cylindrów:
silniki BMW EfficientDynamics oferują znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz
spontaniczną reakcję silnika już na niskich obrotach i mają przy tym wyjątkowo
niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin.

Technologia BMW eDrive łączy w modelu BMW iPerformance to co najlepsze
z dwóch światów: jazdę na samym napędzie elektrycznym (np. w mieście) bez
lokalnej emisji spalin oraz dynamiczne osiągi i duży zasięg. Inteligentne zarządzanie
energią steruje współpracą silnika elektrycznego i spalinowego, stosując je
z imponującą wydajnością.

WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY,
MNIEJSZA EMISJA SPALIN.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

Od roku 2000 ok. 33 % mniej emisji CO2:
BMW EfficientDynamics to pakiet technologiczny
obejmujący nie tylko napęd, ale i całą koncepcję pojazdu
oraz inteligentne zarządzanie energią. Innowacyjne
technologie oferowane w wyposażeniu standardowym stale
zwiększają wydajność samochodu. Poprzez podniesienie
wydajności silników, napędy elektryczne oraz lekką
konstrukcję i optymalizację aerodynamiki udało się
obniżyć emisję CO2 floty BMW o 33 %.

Inteligentna lekka konstrukcja oznacza w BMW
stosowanie właściwych materiałów we właściwym
miejscu. Dla każdej części dobierany jest najlepiej nadający się do tego materiał. Ta filozofia, zwana również
BMW EfficientLightweight, jest dzisiaj integralnym
elementem strategii BMW EfficientDynamics i występuje
w każdym samochodzie BMW.

WIĘKSZA DYNAMIKA, MNIEJSZA MASA.

Mniejsza masa dzięki zastosowaniu inteligentnej lekkiej konstrukcji:
dopracowana w każdym detalu – inteligentna lekka konstrukcja
oznacza użycie optymalnych materiałów w każdej części samochodu.
Poprzez zastosowanie wyjątkowo lekkich nowoczesnych materiałów
takich jak aluminium czy karbon BMW EfficientLightweight dąży
do maksymalnej redukcji masy. Poprawia to właściwości
jezdne, zwiększa stabilność, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

AERODYNAMIKA
Dzięki odpowiednim rozwiązaniom z zakresu aerodynamiki BMW
ma optymalny współczynnik oporu powietrza. Ma to pozytywny
wpływ na wydajność i stabilności jazdy oraz obniża odgłosy jazdy
wewnątrz auta. To zasługa między innymi takich rozwiązań jak
aktywne klapy powietrza, całkowita zabudowa podwozia czy zasłony
powietrzne w pasie przednim.

WIĘCEJ ENERGII, MNIEJ BENZYNY.

TRYB ECO PRO

100 % radości z jazdy, 0 % lokalnych emisji spalin: oto technologia BMW eDrive.
Energia do zasilania napędu elektrycznego pozyskiwana jest z wysokonapięciowego
akumulatora litowo-jonowego. Wydajność podnosi też wiele innych rozwiązań takich
jak odzysk energii hamowania. Całkowicie nowy silnik elektryczny zaprojektowany
przez BMW do BMW eDrive wyróżnia niesamowity moment obrotowy już od ruszenia z miejsca, który utrzymuje się aż po prędkość maksymalną, zapewniając
ekologiczną mobilność przy nieprzeciętnej zwinności i dynamice.

Tryb ECO PRO obniża zużycie paliwa – w zależności od indywidualnego stylu
jazdy – nawet o 20 procent1. Kolejne 5 procent można oszczędzić dzięki dodatkowym
funkcjom swobodnego toczenia2, asystenta przewidywania3 i trasy ECO PRO4.

1
2

Wynik badania zużycia paliwa przeprowadzonego przez BMW.
Tylko w połączeniu z 8-stopniową skrzynią Steptronic.

3
4

Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Professional.
Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Professional lub Business.
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BMW ConnectedDrive

BMW serii 3 Limuzyna i BMW serii 3 Touring –

Rozwiązania, które dają wolność.

jeszcze więcej inforozrywki i komfortu dzięki cyfrowej komunikacji.

www.bmw.pl/connecteddrive

OBSERWACJA DO

360°

INFORMACJA O GODZINIE ODJAZDU

OTOCZENIA POJAZDU.

Za pośrednictwem iPhone’a lub Apple Watch BMW Connected informuje użytkownika
o idealnej godzinie odjazdu obliczonej tak, aby mógł on punktualnie dojechać do wybranego
celu. System oblicza proponowaną godzinę odjazdu w zależności od miejsca przebywania
i komunikatów drogowych w czasie rzeczywistym.1

Ciesz się wysokim komfortem i najwyższym bezpieczeństwem z BMW ConnectedDrive.
Jazda, parkowanie czy widoczność: systemy wspomagające kierowcę BMW ConnectedDrive
niezawodnie wspierają Cię w każdej sytuacji. Najnowocześniejsze systemy – radar, ultradźwięki
i kamery – skutecznie obserwują otoczenie pojazdu, tworząc fundament dla inteligentnych
systemów wspomagających kierowcę. Czy to aktywowane na życzenie, czy działające
wspomagająco w tle – dzięki systemom wspomagającym kierowcę BMW ConnectedDrive
jazda jest jeszcze przyjemniejsza i bezpieczniejsza.

PONAD
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INTELIGENTNE
POŁĄCZENIE ALARMOWE

LAT

SKOMUNIKOWANEJ MOBILNOŚCI.

Od samego początku klarowna wizja przyszłości: BMW rozpoczęło tzw.
skomunikowaną mobilność już w latach 70. W roku 1999 nastąpił kolejny
milowy krok: pierwszy samochód z wbudowaną na stałe kartą SIM. Potem
pojawiły się pierwsze usługi online, usługi Google oraz innowacyjne systemy
wspomagające kierowcę takie jak wyświetlacz BMW Head-Up. Najważniejsze
były przy tym zawsze oczekiwania klienta: firma BMW jako pierwszy producent
samochodów klasy premium umożliwiła elastyczne zamawianie i opłacanie
usług w sklepie BMW ConnectedDrive zarówno w samochodzie, jak i z domowego komputera. Wprowadzenie BMW Connected i Open Mobility Cloud
jest kolejnym krokiem BMW w kierunku mobilności jutra.

PONAD
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Usługi ConnectedDrive umożliwiają korzystanie w samochodzie z cyfrowego asystenta mobilności BMW Connected oraz wielu inteligentnych
usług informacyjnych, rozrywkowych i serwisowych. Ponadto możliwe
jest korzystanie w samochodzie z wybranych aplikacji na smartfony oraz
dostęp do Sklepu BMW ConnectedDrive.

USŁUG I APLIKACJI

SYSTEM
ASYSTUJĄCY KIEROWCY

W SKLEPIE BMW CONNECTED DRIVE.

Usługi ConnectedDrive są podstawą działania inteligentnych funkcji
BMW ConnectedDrive oraz integracji wybranych aplikacji na smartfony.
Wyposażenie to umożliwia również dostęp do Sklepu BMW ConnectedDrive,
w którym zawsze i wszędzie można wygodnie zestawiać, zamawiać
i przedłużać usługi i aplikacje według indywidualnych potrzeb – na przykład
Usługę Concierge lub Rozrywkę Online, dzięki którym jazda jest jeszcze
bardziej komfortowa i dostarcza więcej rozrywki.

System asystujący kierowcy2, 3 obejmuje działające na bazie kamery ostrzeganie
przed zjechaniem z pasa ruchu z ostrzeganiem przed kolizją z poprzedzającym
pojazdem. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi
ostrzega przy prędkościach od 10 do 60 km/h przed grożącym zderzeniem
i hamuje w sytuacji awaryjnej. Od prędkości ok. 70 km/h ostrzeganie przed
zjechaniem z pasa ruchu lekkimi wibracjami kierownicy ostrzega przed mimowolnym zjechaniem z pasa ruchu.

BMW CONNECTED –

NIEZAWODNA KOMUNIKACJA

WYŚWIETLACZ BMW HEAD-UP

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.

Opcjonalny pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head-Up4 poprzez projekcję optyczną
transmituje informacje istotne podczas jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy,
ułatwiając mu skupienie się na drodze. Wyświetlane są m.in. aktualna prędkość,
wskazówki nawigacyjne, Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania oraz
listy kontaktów i odtwarzania.

Jak by to było, gdyby już więcej się nie spóźniać? Gdyby Twoje BMW znało Twoje ulubione
cele? Jak by to było mieć niezawodną nawigację – w samochodzie i poza nim?
BMW Connected dostarczy Ci informacji, których szukasz, gdzie i kiedy tylko zapragniesz.
BMW Connected to osobisty asystent ułatwiający mobilność na co dzień i pomagający
punktualnie i komfortowo dotrzeć do celu. Aplikacja BMW Connected umożliwia w dowolnej
chwili sprawdzenie informacji takich jak zalecana godzina wyjazdu i przesłanie ich do pojazdu.

1

Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach
ważności usług i kosztach, można uzyskać na stronie www.bmw.pl/ConnectedDrive,

w cenniku oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +48 885 269 269
od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 08:00 do 20:00.

2
3

Wymagane są usługi ConnectedDrive.
Działanie systemu może być ograniczone w ciemności lub we mgle.
Wyposażenie oferowane opcjonalnie.

4

Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania wyświetlacza BMW Head Up
widoczne są w ograniczonym zakresie. Wyświetlane elementy zależą od wyposażenia.
Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.
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Układ jezdny.

Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.

Idealny rozkład masy na osie w proporcjach 50 : 50 gwarantuje stabilny tor jazdy, zwinność i precyzyjną pracę układu
kierowniczego. Niski środek ciężkości i duży rozstaw osi z krótkimi zwisami karoserii tworzy optymalne warunki dla doskonałych
właściwości jezdnych.

Bezpieczeństwo.

Optymalne bezpieczeństwo dzięki najnowszym technologiom BMW.

 Układ Active Protection ostrzega przed zmęczeniem,
podejmuje odpowiednie działania w krytycznych sytuacjach,
a w razie wypadku wyhamowuje pojazd aż do zatrzymania.

 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki
chroniące głowę i poduszki boczne zapewnia odpowiednią
ochronę w razie wypadku. Kabina pasażerska oferuje optymalne bezpieczeństwo bierne w przypadku zderzenia czołowego,
bocznego lub uderzenia w tył pojazdu.

 Obniżony1 adaptacyjny układ jezdny o regulowanym
ustawieniu amortyzatorów pozwala wybierać pomiędzy zawieszeniem komfortowym a sportowym. Stałe dostosowanie
układu jezdnego do sytuacji zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) rozpoznaje
niestabilność pojazdu i stabilizuje samochód.

Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive idealnie dostosowuje się do nawet najtrudniejszych warunków pogodowych,
gwarantując najlepszą trakcję w każdych warunkach. xDrive i układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) pozwala BMW zachować
stabilność i pewny kurs. Układ xDrive – sterowany przez DSC – odpowiednio rozdziela napęd na osie tak, aby odpowiednio wcześnie
zapobiec nadsterowności lub podsterowności na zakrętach, zwiększając przez to stabilność jazdy. Oprócz tego gwarantuje szybkie
i bezpieczne ruszanie z miejsca również na śliskiej nawierzchni i na stromej drodze. Dzięki temu układ DSC może rzadziej reagować
w krytycznych sytuacjach. BMW xDrive więc łączy zalety napędu na cztery koła – trakcję, stabilny kurs i bezpieczeństwo – z typową
dla BMW dynamiką.
Standardowy układ jezdny zapewnia wysoką precyzję działania, zwinność i komfort zawieszenia. To zasługa aluminiowej
osi przedniej z dwuprzegubowymi kolumnami MacPhersona, zaawansowanej pięciowahaczowej osi tylnej oraz precyzyjnego
zestrojenia zawieszenia.
Opcjonalny adaptacyjny układ jezdny dostosowuje się elektronicznie do warunków nawierzchni i jazdy. Oprócz tego
kierowca może wybrać przełącznikiem właściwości jezdnych charakterystykę pracy układu jezdnego – od komfortowej po
wybitnie sportową i zwinną.
Opcjonalny 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. Ułatwia to prowadzenie
w sportowym stylu oraz zmniejsza nakład siły potrzebnej podczas parkowania i skręcania.
Typowy dla BMW napęd tylny umożliwia niezwykle wysoką precyzję działania układu kierowniczego, gdyż oś przednia pozostaje
poza wszelkim wpływem układu napędowego. A dynamiczny rozkład masy na osie napędu tylnego zapewnia dobrą trakcję przy
ruszaniu z miejsca.

 Diodowe reflektory adaptacyjne zapewniają w każdej
 Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go2
sytuacji znacznie lepsze oświetlenie i widoczność niż konwen- utrzymuje ustawioną prędkości oraz odstęp od poprzedzającjonalne systemy.
cego pojazdu.

1

 wyposażenie standardowe

 wyposażenie dodatkowe

2

Obniżone zawieszenie niedostępne w połączeniu z xDrive.
Opcja niedostępna w BMW 330e iPerformance.
Tylko w połączeniu ze skrzynią Steptronic.

INDYWIDUALNOŚĆ
I WSZECHSTRONNOŚĆ.
WYPOSAŻENIE: Modele BMW, BMW Limuzyna i eDrive, najważniejsze wyposażenie
BMW Individual, obręcze kół i opony oraz oryginalne akcesoria BMW.
KOLORY: Kolorystyka karoserii i wnętrza.
DANE TECHNICZNE: Masa, silnik, skrzynia biegów, osiągi, zużycie paliwa, obręcze
kół i rysunki wymiarowe.
SERWIS BMW: Serwis BMW, BMW Financial Services i Świat BMW.
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BMW SERII 3.
Jako idealny towarzysz na co dzień BMW serii 3 już fabrycznie oferuje
wszechstronne wyposażenie standardowe.

 wyposażenie standardowe

Elementy wyposażenia modelu standardowego:

 wyposażenie dodatkowe

02 

 atrapa chłodnicy BMW z dziewięcioma ekskluzywnie ukształtowanymi
listwami grilla w kolorze czarnym
 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 3901 lub alternatywnie
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 3952
 ramki szyb bocznych, kołnierze wpustowe szyb, słupki B i trójkąty lusterek
zewnętrznych w matowym kolorze czarnym
 chromowana końcówka rury wydechowej
 reflektory halogenowe z diodowymi światłami dziennymi
 lampy tylne z kierunkowskazem i światłem stop w technologii diodowej
 tapicerka z tkaniny Move
 kierownica skórzana z przyciskami wielofunkcyjnymi
 panel obsługi klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie
 listwy ozdobne w matowym kolorze satynowego srebra
 konsola środkowa z powierzchnią w błyszczącym kolorze czarnym
 podłokietnik przedni

01 

03 

04 

05 

[ 01 | 02 ] BMW 320d Limuzyna w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze szafirowoczarnym ze standardowymi 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich V Spoke 3952.

[ 03 ] Standardowa kierownica skórzana z przyciskami wielofunkcyjnymi dobrze leży
w dłoniach, a świetnie wykończone wnętrze gwarantuje dobre samopoczucie.

[ 04 ] Standardowa tapicerka Move w kolorze antracytowym i matowe listwy ozdobne
w kolorze satynowego srebra. BMW serii 3 wyposażone jest standardowo w liczne schowki, np.
kieszenie w drzwiach mieszczące butelki o pojemności do 1,0 l.
[ 05 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 3952, 7,5 J x 17, opony 225/50 R 17.

1
2

Standard w 320i, 320i xDrive, 320d, 320d xDrive 320d EfficientDynamics Edition oraz 330e iPerformance.
Standard w 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive oraz 335d xDrive.
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MODEL LUXURY LINE.

 wyposażenie standardowe

Wyposażenie wnętrza modelu Luxury Line:

Wyposażenie zewnętrzne modelu Luxury Line:

 listwy progowe z aluminium z napisem BMW
 fotele w rozszerzonej tapicerce ze skóry Dakota w kolorze brązowym
z brązowymi akcentami; oferowane są też inne tapicerki
 skórzana kierownica sportowa
 kluczyk samochodowy z chromowaną wstawką
 panel obsługi klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie
 listwy ozdobne z drewna szlachetnego Fineline w kolorze antracytowym
z akcentem w perłowym chromie, kontynuacja danych ekskluzywnych
listew akcentowych w drzwiach i w tylnej części kabiny; oferowane
są też inne listwy ozdobne
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 oświetlenie słupków B
 pakiet oświetlenia
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji

 atrapa chłodnicy BMW z jedenastoma listwami grilla o ekskluzywnym
kształcie z frontem w błyszczącym chromie
 zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi
w błyszczącym chromie
 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 414 lub
 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 4161 Bicolor;
oferowane są też inne obręcze kół
 boczny napis „Luxury Line”
 obramowania i kołnierze wpustowe bocznych szyb w chromie, słupki
B w błyszczącym kolorze czarnym
 zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi
w błyszczącym chromie
 chromowana końcówka rury wydechowej

01 

 wyposażenie dodatkowe

05 

03 

06 

02 

04 

[ 01 ] Sportowa kierownica jest przyjemna w dotyku i dobrze leży w dłoniach.

[ 03 ] Fotele w standardowej tapicerce skórzanej Dakota w kolorze brązowym i opcjonalne
listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego jesionu słojowanego z listwą akcentową w perłowym
chromie.

[ 02 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 414, 7,5 J x 17, opony 225/50 R 17.

[ 04 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Multi Spoke 4161, Bicolor Ferric Grey, 8 J x 18,
opony 225/45 R 18.

Idealnym uzupełnieniem Luxury Line jest wyposażenie BMW Individual.
Elementy wyposażenia specyficzne dla iPerformance odbiegają od opisanego modelu.
1

Standard w 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive oraz 335d xDrive.

[ 05 ] BMW 330i Limuzyna w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze jatoba
z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Multi Spoke 4161.

[ 06 ] BMW 330d Touring w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze srebrnym
platynowym z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich V Spoke 658
z ogumieniem mieszanym.
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MODEL SPORT LINE.

 wyposażenie standardowe

Wyposażenie wnętrza modelu Sport Line:

Wyposażenie zewnętrzne modelu Sport Line:

 listwy progowe z aluminium z napisem BMW
 fotele sportowe w tapicerce z tkaniny Corner w kolorze antracytowym
z czerwonym akcentem, alternatywnie z tapicerce ze skóry Dakota
w kolorze czerwonego koralu z czarnym akcentem; oferowane są też
inne tapicerki
 skórzana kierownica sportowa z czerwonymi kontrastującymi szwami,
alternatywnie z czarnymi szwami
 kluczyk samochodowy z czerwoną wstawką
 zestaw wskaźników z prędkościomierzem i obrotomierzem ze skalą
zegarową i specyficznym drukiem na cyferblacie
 panel obsługi klimatyzacji i radia ze wstawką w perłowym chromie
 listwy ozdobne w błyszczącym kolorze czarnym z listwą akcentową
w kolorze czerwonego koralu; oferowane są też inne listwy ozdobne
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 pakiet oświetlenia
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji

 atrapa chłodnicy BMW z ośmioma ekskluzywnie ukształtowanymi listwami
grilla w błyszczącym kolorze czarnym
 przedni zderzak ze specyficznymi elementami stylistycznymi w kolorze
aluminium i aplikacjami w błyszczącym kolorze czarnym
 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 392 lub
 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 397, Bicolor;
oferowane są też inne obręcze kół
 boczny napis „Sport Line”
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym
kolorze czarnym
 listwy szyb i słupki B w błyszczącym kolorze czarnym
 końcówka rury wydechowej w czarnym chromie

01 

 wyposażenie dodatkowe

05 

03 

06 

02 

04 

[ 01 ] Sportowa kierownica skórzana z czerwonym szwem ozdobnym oraz zegary z okrągłą skalą
i czerwonym, kontrastującym pierścieniem podkreślają dynamiczny charakter modelu Sport Line.

[ 03 ] Standardowe fotele sportowe w opcjonalnej tapicerce skórzanej Dakota w kolorze
czarnym z czerwonymi akcentami zapewniają wyjątkowo dobre trzymanie.

[ 02 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 392, 7,5 J x 17, opony 225/50 R 17.

[ 04 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 3971, Bicolor Ferric Grey,
polerowane, z ogumieniem mieszanym, przód 8J x 18, opony 225/45 R 18, tył 8,5J x 18, opony
255/40 R 18.

Idealnym uzupełnieniem modelu Sport Line jest wyposażenie BMW Individual.
Elementy wyposażenia specyficzne dla iPerformance odbiegają od opisanego modelu.
1

Standard w 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive oraz 335d xDrive.

[ 05 ] BMW 340i Limuzyna w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze niebieskim
śródziemnomorskim z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Star
Spoke 407 z ogumieniem mieszanym.

[ 06 ] BMW 330i Touring w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze czerwieni
Melbourne z 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Double Spoke 3971 z ogumieniem
mieszanym.
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MODEL M SPORT.

 wyposażenie standardowe

Wyposażenie wnętrza modelu M Sport:

Wyposażenie zewnętrzne modelu M Sport:

 listwy progowe M i podnóżek M1
 sportowe fotele przednie w tapicerce Hexagon z tkaniny i alcantary
w kolorze antracytowym z akcentem w kolorze niebieskim i szwami M;
oferowane są też inne tapicerki
 kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 antracytowa podsufitka BMW Individual
 prędkościomierz i obrotomierz z kontrastującą czerwoną skalą zegarową
i czerwonym pierścieniem
 panel obsługi klimatyzacji i radia z chromowaną wstawką
 listwy ozdobne z aluminium Hexagon z listwą akcentową w matowym
kolorze niebieskim lub błyszczącym czarnym; kontynuacja ekskluzywnych
listew akcentowych na drzwiach i w tylnej części kabiny; oferowane są też
inne listwy ozdobne
 skrócona dźwignia biegów2 ze znaczkiem M
 przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 kluczyk samochodowy z niebieską wstawką
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna o rozszerzonym zakresie funkcji

 pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami oraz pasem tylnym
ze wstawką dyfuzora w metalizowanym kolorze Dark Shadow
 atrapa chłodnicy BMW z ośmioma ekskluzywnie ukształtowanymi listwami
grilla w błyszczącym kolorze czarnym
 diodowe reflektory przeciwmgłowe
 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 400 M lub
 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 441 M Ferric Grey,
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 403 M w dwóch
odcieniach Ferric Grey, polerowane, 19-calowe obręcze kół M ze stopów
lekkich Double Spoke 442 M w dwóch odcieniach Orbit Grey, polerowane
 sportowy układ jezdny M3, alternatywnie standardowy układ jezdny lub
 adaptacyjny układ jezdny4
 błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie
w satynowanym aluminium
 znaczek M po bokach
 końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie
 ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim Estoril;
oferowane są też inne lakiery
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 wyposażenie dodatkowe
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[ 01 ] BMW 340i Touring w ekskluzywnym, opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze niebieskim Estoril z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół M ze stopów lekkich Star Spoke
403 M z ogumieniem mieszanym.

Idealnym uzupełnieniem modelu M Sport jest wyposażenie BMW Individual.
Elementy wyposażenia specyficzne dla iPerformance odbiegają od opisanego modelu.
Oferowane tylko z czarnym wyposażeniem wnętrza.
Tylko w połączeniu ze skrzynią manualną.
Sportowy układ jezdny M niedostępny w połączeniu z xDrive.
4
Obniżenie niedostępne w połączeniu z xDrive.Opcja niedostępna w BMW 330e iPerformance.
1

2
3

[ 02 ] BMW 340i Limuzyna w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze czerwieni
Melbourne, opcjonalne szyby przeciwsłoneczne i 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich
Double Spoke 442 M, Bicolor Orbit Grey, polerowane, z ogumieniem mieszanym.

[ 05 ] 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 403 M z ogumieniem mieszanym, Bicolor Ferric Grey, polerowane, przód 8 J x 19, opony 225/40 R 19, tył 8,5 J x 19,
opony 255/35 R 19.

[ 03 ] 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 18, opony 225/45 R 18, tył 8,5 J x 18, opony 255/40 R 18.

[ 06 ] Wydajne hamulce sportowe M mają większe tarcze hamulcowe i ekskluzywne
lakierowane na granatowo zaciski z napisem M.

[ 04 ] 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 441 M w metalizowanym
kolorze Ferric Grey, z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 18, opony 225/45 R 18, tył 8,5 J x 18,
opony 255/40 R 18.

[ 07 ] Sportowo nowoczesna konfiguracja wnętrza obejmująca rozszerzoną tapicerkę
BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze w kolorze białego opalu, deskę rozdzielczą
obitą skórą oraz listwy wewnętrzne BMW Individual w czarnym lakierze fortepianowym
i kierownicę skórzaną M.
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BMW SERII 3 LIMUZYNA iPERFORMANCE.

 wyposażenie standardowe

BMW 330e iPerformance Limuzyna w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze srebra lodowcowego w wersji Luxury Line z opcjonalnymi 18-calowymi
obręczami kół ze stopów lekkich Turbine Styling 415.

Dane dotyczące zużycia paliwa, energii, emisji CO2, zasięgu elektrycznego i klasy energetycznej zależą od wybranego zestawu opon/obręczy kół. Przewidywane wartości
zużycia paliwa i zasięgu elektrycznego ustalono na podstawie cyklu jezdnego NEDC. Możliwe są różnice wynikające z warunków klimatycznych i indywidualnego stylu jazdy.
Zdjęcia przedstawiają wyposażenie dodatkowe. Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się na stronach 54│55 i w cenniku..

silnik elektryczny

wysokonapięciowy akumulator
litowo-jonowy

BMW 330e iPerformance Limuzyna, jako hybryda plug-in, obejmuje 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 135 kW (184 KM) oraz silnik elektryczny o mocy 65 kW (88 KM). Moc systemowa wynosi 185 kW (252 KM). Inteligentne
zarządzanie energią koordynuje współpracę wszystkich konwencjonalnych elementów układu napędowego z wydajnym
napędem BMW eDrive. W zależności od zapotrzebowanej mocy i stanu naładowania akumulatora silnik elektryczny może
samodzielnie napędzać samochód lub wspomagać silnik spalinowy. Podczas hamowania silnikiem i hamulcami przetwarza
on energię kinetyczną na elektryczną i ładuje wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy zasilający napęd elektryczny.
Zasięg na samym napędzie elektrycznym sięga 40 km, a prędkość maksymalna wynosi 120 km/h. Zużycie paliwa w cyklu
mieszanym wynosi ok. 2,1 – 1,9 l/100 km, a emisja CO2 49 – 44 g/km. W domu samochód można ładować ze zwykłego gniazdka
elektrycznego lub jeszcze wygodniej – ze stacji BMW i Wallbox. W drodze można korzystać z publicznych stacji ładowania.
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 wyposażenie dodatkowe

4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo

[ 01 ] Przycisk eDrive umożliwia kierowcy wybór jednego
z trzech trybów pracy napędu elektrycznego: AUTO eDrive
(standard), MAX eDrive lub SAVE BATTERY

[ 03 ] Złącze ładowania wysokonapięciowego akumulatora
litowo-jonowego ze źródeł zewnętrznych znajduje się pod
klapką w lewym błotniku przednim. Gniazdko zabezpieczone
jest specjalną uszczelką przed czynnikami atmosferycznymi.

[ 05 ] Bagażnik z równą podłogą, pod którą znajduje się
wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy. Oparcie kanapy
tylnej dzielone opcjonalnie w proporcjach 40 : 20 : 40 gwarantuje maksymalną elastyczność przestrzeni bagażowej.

[ 02 ] Specyficzne listwy progowe z niebieskim tłem
i napisem eDrive w przednich drzwiach informują o mocnym
napędzie auta.

[ 04 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 390,
7 J x 16, opony 205/60 R 16.

[ 06 ] W trybie MAX eDrive służącym do jazdy na samym napędzie elektrycznym silnik elektryczny pracuje na pełnej mocy.
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BMW Individual
Wyraz osobowości.

Lakier metalizowany BMW Individual w kolorze szampańskiego
kwarcu i 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 626 I.

BMW serii 3 Limuzyna. Inspired by BMW Individual.
 Już jeżdżąc BMW, dajesz świadectwo swojego charakteru. Tym,
którzy chcą, aby ich samochód jeszcze bardziej odzwierciedlał ich
osobowość, kolekcja BMW Individual i manufaktura BMW Individual
oferuje niemal nieograniczone możliwości indywidualizacji auta.
Kolekcja BMW Individual perfekcyjnie dopasowana do danej serii oferuje wybór różnych opcji wyposażenia: lakiery o fascynującym połysku,
dające niezwykłe załamania światła lub o matowym efekcie. Tapicerkę
skórzaną o unikalnej kolorystyce i zakresie dopełnioną umiejętnymi
kontrastami i szwami ozdobnymi. Listwy ozdobne z ekskluzywnego
drewna szlachetnego pokryte perfekcyjnym lakierem fortepianowym
lub najwyśmienitszą skórą.
Taką ofertę może przebić wyłącznie manufaktura BMW Individual. Ma
ona jeden cel: w doskonałym stylu i z rzemieślniczą perfekcją realizować
niemal każde najbardziej indywidualne życzenie klienta.
Listwy ozdobne BMW Individual w czarnym
lakierze fortepianowym i deska rozdzielcza obita skórą.

Rozszerzone wyposażenie ze skóry BMW Individual Merino o delikatnej fakturze
w kolorze beżu kaszmirskiego, deska rozdzielcza obita skórą i listwy ozdobne
w czarnym lakierze fortepianowym.

POZNAJ BMW INDIVIDUAL INTERAKTYWNIE.
APLIKACJA BMW INDIVIDUAL NA SYSTEM iOS I ANDROID.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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 wyposażenie standardowe
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[ 01 ] Wszystkie funkcje świetlne reflektorów diodowych
działają w oparciu o technologię diodową. Emitują wyjątkowo
jasne światło i zużywają niewiele energii. Kierunkowskaz
umieszczony jest nad tubami reflektorów.

[ 04 ] Końcówki rur wydechowych z chromowaną osłoną we
wszystkich wersjach silnikowych. Osłona w czarnym chromie
w modelu Sport Line. Liczba końcówek rur wydechowych
zależy od silnika.

[ 07 ] Dostęp komfortowy umożliwia otwieranie przednich
drzwi i pokrywy bagażnika bez korzystania z kluczyka.

[ 10 ] Deska rozdzielcza BMW Individual obita skórą (XT1),
górna część deski rozdzielczej i boczków drzwi w skórze
Nappa w kolorze wnętrza. Deska rozdzielcza w skórze
z Merino o delikatnej fakturze w danym kolorze tapicerki
BMW Individual.

[ 13 ] Czarna skórzana kierownica sportowa z czarnymi szwami,
grubszym kołem i wyprofilowanymi podparciami na kciuki jest
szczególnie przyjemna w dotyku i świetnie leży w dłoniach.

[ 16 ] Uchwyt na napoje przed dźwignią biegów i wiele innych
miejsc na przedmioty.

[ 02 ] Lampy tylne w typowym dla marki kształcie L i diodowe
elementy świetlne pozwalają rozpoznać auto jako BMW
również w ciemności.

[ 05 ] Diodowe reflektory adaptacyjne dzięki regulacji światła
odpowiednio do zakrętu i funkcji BMW Selective Beam zapewniają znacznie lepsze oświetlenie drogi. Diodowe światła
przeciwmgielne zwiększają bezpieczeństwo w złych warunkach atmosferycznych.

[ 08 ] Elektryczny dach2 przesuwno-uchylny umożliwia
indywidualnie regulowaną wymianę powietrza bez przeciągów i przy niewielkim poziomie szumów.

[ 11 ] 2-strefowa klimatyzacja automatyczna obejmuje
automatyczne zamykanie obiegu (AUC) z filtrem węglowym
oraz czujnikiem zaparowania i nasłonecznienia.

[ 14 ] Elektryczna regulacja foteli jest łatwa w obsłudze,
a funkcja pamięci umożliwia zapamiętanie preferowanych
ustawień fotela oraz lusterek zewnętrznych.

[ 17 ] 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia
zarówno automatyczną, jak i ręczną zmianę biegów dźwignią
lub dźwigienkami przy kierownicy.

[ 03 ] Obniżony1 adaptacyjny układ jezdny o regulowanym
ustawieniu amortyzatorów pozwala wybierać pomiędzy
zawieszeniem komfortowym a sportowym.

[ 06 ] Relingi dachowe3 w satynowanym aluminium stanowią
bazę dla wielofunkcyjnego bagażnika dachowego BMW.

[ 09 ] Szklany dach panoramiczny3 z elektryczną podsufitką
wpuszcza dużo światła dziennego również do tylnej części
kabiny i ma funkcję przesuwania i unoszenia.

[ 12 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi,
koło kierownicy w czarnej skórze Nappa, wyprofilowane
podparcia na kciuki.

[ 15 ] Kierownica skórzana BMW Individual o delikatnej
fakturze, w stylistyce skórzanej kierownicy sportowej
o wyższej jakości skóry i z grubszym kołem kierownicy.

[ 18 ] Pakiet oświetlenia z wieloma diodowymi źródłami światła
wewnątrz i na zewnątrz zwiększa komfort i podkreśla szlachetny
charakter wnętrza auta.

1
2
3

Obniżone zawieszenie niedostępne w połączeniu z xDrive. Opcja niedostępna w BMW 330e iPerformance.
Opcja dostępna tylko w BMW serii 3 Limuzyna.
Opcja dostępna tylko w BMW serii 3 Touring.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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[ 01 ] Ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu ostrzega kierowcę poprzez sygnały wizualne i wibracje kierownicy przed
pojazdami znajdującymi się w martwym kącie lusterka lub
na sąsiednim pasie.

[ 04 ] Asystent parkowania ułatwia parkowanie równolegle
i prostopadle do jezdni. Układ kieruje, a kierowca dodaje gazu,
hamuje i zmienia biegi.

[ 07 ] Surround View oferuje wizualną pomoc przy parkowaniu
poprzez działające na bazie kamery funkcje Top View, Side
View i kamerę cofania.

[ 10 ] Szyby przeciwsłoneczne, przyciemnione tylne szyby
boczne i szyba tylna ograniczają nagrzewania się wnętrza.

[ 13 ] Wielofunkcyjny wyświetlacz wskaźników oferuje
imponującą wizualizację wskaźników i przyrządów.6

[ 15 ] Hak holowniczy z elektrycznie rozkładaną główką
(niewidoczną) i kontrolą stabilności dopuszczony jest do
wysokiej masy przyczep do 1800 kg.

[ 02 ] Aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go1 utrzymuje
ustawioną prędkość oraz odstęp od poprzedzającego pojazdu.

[ 05 ] System nawigacyjny Business: kontroler iDrive, stały
6,5-calowy kolorowy ekran ciekłokrystaliczny i trzyletnia
bezpłatna aktualizacja map.

[ 08 ] System asystujący kierowcy ostrzega przed mimowolnym zjechaniem z pasa ruchu i przed kolizją3, a w razie
niebezpieczeństwa samoczynnie wyhamowuje samochód.

[ 11 ] Telefonia komfortowa z rozszerzoną integracją smartfonów umożliwia podłączanie telefonów komórkowych w samochodzie przez Bluetooth5; obejmuje zestaw głośnomówiący.

[ 14 ] Przelotowy system bagażowy z oparciem kanapy dzielonym w proporcjach 40:20:40 gwarantuje elastyczność przy
przewozie bagażu i osób (standard w BMW serii 3 Touring).

[ 16 ] Bezdotykowe otwieranie pokrywy bagażnika7
poprzez krótki ruch stopą pod tylnym zderzakiem.

[ 03 ] Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up2 poprzez
projekcję optyczną transmituje informacje istotne podczas
jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy.

[ 06 ] Czujniki Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu
ułatwiają parkowanie i manewrowanie na niewielkich przestrzeniach.

[ 09 ] System nawigacyjny Professional z zestawem głośnomówiącym, złączem USB, radiem Professional ze stacją DVD;
obsługa kontrolerem iDrive Touch.4

[ 12] System Harman Kardon Surround Sound ze wzmacniaczem cyfrowym o mocy 600 W z korekcją dźwięku dedykowaną dla danego samochodu, 12 głośnikami z chromowanymi
aplikacjami.

1
2
3
4

Tylko w połączeniu ze skrzynią Steptronic.
Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie. Przedstawiona zawartość wyświetlacza BMW Head-Up zależy od wyposażenia.
Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.
W ciemności i podczas mgły działanie systemu może być ograniczone.
Przez trzy lata bezpłatne aktualizacje map.

5
6
7

Informacje dotyczące kompatybilności smartfonów i innych urządzeń mobilnych ze złączem Bluetooth można znaleźć na stronie www.bmw.pl/bluetooth.
Przewidywany termin wprowadzenia: druga połowa 2017 r.
BMW serii 3 Touring wyposażone jest dodatkowo w funkcję bezdotykowego zamykania pokrywy bagażnika.
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OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.
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ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
01

05

06
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[ 01 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Turbine
Styling 415, 8 J x 18, opony 225/45 R 18.

[ 05 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 398
z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 18, opony 225/45
R 18, tył 8,5 J x 18, opony 255/40 R 18.

[ 08 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 658
z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 18, opony 225/45 R 18,
tył 8,5 J x 18, opony 255/40 R 18.

[ 01 ] Zamykany uchwyt z wysokowytrzymałego aluminium
do bezpiecznego transportu wszelkich rowerów szosowych
z systemem szybkozamykaczy. Uchwyt na przednie koło dostępny oddzielnie.

[ 03 ] Szlachetne listwy progowe z napisem BMW automatycznie oświetlają dyskretnym światłem obszar wsiadania po
otwarciu drzwi.

[ 05 ] Kute 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, czarne
matowe, dwukolorowe, frezowane. Zestaw kompletnych kół
RDC z ogumieniem mieszanym Runflat, przód 8 J x 20, tył
8,5 J x 20.

[ 02 ] 19-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich V Spoke 626 I z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 19,
opony 225/40 R 19, tył 8,5 J x 19, opony 255/35 R 19.

[ 06 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke
393, 7,5 J x 17, opony 225/50 R 17.

[ 09 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 656,
7 J x 16, opony 225/55 R 16.

[ 02 ] Idealnie dopasowana ochrona przed brudem i wilgocią
w przestrzeni na nogi z przodu. Czarna wersja idealnie pasuje
do wnętrza.

[ 06 ] Wysokiej jakości 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, w dwóch odcieniach Orbit Grey, kute, polerowane, podkreślają sportowy wygląd auta.

[ 03 ] 19-calowe obręcze kół BMW Individual ze stopów lekkich V Spoke 439 I z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 19,
opony 225/40 R 19, tył 8,5 J x 19, opony 255/35 R 19.

[ 07 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke
407 z ogumieniem mieszanym, przód 8 J x 19, opony 225/40
R 19, tył 8,5 J x 19, opony 255/35 R 19.

[ 10 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Turbine
Styling 406 BMW EfficientDynamics, zoptymalizowane
aerodynamicznie, Orbit Grey, polerowane, 7 J x 16, opony
205/60 R 16.

[ 04 ] Adapter Snap-In do telefonu Apple iPhone™ 6 umożliwia bezpieczne przechowywanie, szybkie ładowanie oraz odtwarzanie muzyki przez głośniki samochodowe i wyświetlanie
okładek.

[ 04 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 413,
7,5 J x 17, opony 225/50 R 17.

[ 07 ] Fotelik dla niemowląt z opatentowanymi poduszkami
wypełnionymi powietrzem dla dzieci o wadze do ok. 13 kg
(wiek ok. 15 miesięcy). Do bezpiecznego montażu w oferowanej oddzielnie bazie ISOFIX lub za pomocą pasa bezpieczeństwa.

Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnych rozwiązań BMW obejmujących elementy zewnętrzne, wyposażenie wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie bagażnika. Dealer BMW chętnie
doradzi w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW i wręczy specjalny katalog akcesoriów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.bmw.pl/akcesoria
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KOLORYSTYKA KAROSERII.

 wyposażenie standardowe

 Niemetalizowany 668 czarny

 Niemetalizowany 300 biel alpejska1

 Metalizowany A96 biel mineralna

 Metalizowany A83 srebro lodowcowe2

 Metalizowany C08 platynowy

 Metalizowany B39 szary mineralny2

 Metalizowany B65 jatoba

 Metalizowany 475 szafirowoczarny2

 Metalizowany A75 czerwień Melbourne2

 Metalizowany C10 niebieski śródziemnomorski

 Metalizowany A89 granat cesarski z brylantowym połyskiem

1
2
3

Standard w modelu M Sport.
Opcjonalnie również w modelu M Sport.
Ekskluzywnie w modelu M Sport.

MODEL M SPORT

BMW INDIVIDUAL

 Metalizowany B45 niebieski Estoril3

 BMW Individual X08 szampański kwarc,
metalizowany2

 BMW Individual X10 niebieski tanzanit,
metalizowany2

 BMW Individual X12 topaz dymny, metalizowany2

 BMW Individual X02 czarny cytryn, metalizowany2

 BMW Individual 490 brylantowa biel, metalizowany2

 BMW Individual 490 kamień księżycowy,
metalizowany2

 wyposażenie dodatkowe

[ Konfigurator BMW ] Skonfiguruj swoje całkowicie indywidualne BMW. Do wyboru są wszystkie silniki, kolory i elementy wyposażenia. Więcej na stronie www.bmw.pl/konfigurator
[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, że farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, tapicerki i listew wewnętrznych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW. Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc w przypadku specjalnych wymagań.

52 | 53 Kolory

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.
SKÓRA

 wyposażenie standardowe

TKANINA

Dostępność

 wyposażenie dodatkowe

Dostępność

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCSW czarna, kolor
wnętrza: czarny

 Standard

Tkanina Move
BDAT antracytowa1

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

Skóra Dakota
LCDF beż wenecki,
kolor wnętrza:
beż wenecki

 Model Sport Line

Tkanina Corner
CCL2 antracytowa,
akcent czerwony

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

Skóra Dakota
LCV1 beż wenecki,
wykończenie wnętrza
czarne

 Standard
 Model Sport Line

Tkanina Track
CCL1 antracytowa,
akcent szary

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCOM ostrygowa, akcent:
ostrygowy ciemny, dolna
część deski rozdzielczej:
ostrygowa

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCFJ beż wenecki, akcent:
ostrygowy ciemny, dolna
część deski rozdzielczej:
beż wenecki

 Model M Sport

Tkanina Hexagon
i alcantara
HAAT, antracytowa

 Standard

4CG satynowe srebro,
matowe

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

czarny z podsufitką
w kolorze szarym Everest

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCFL, beż wenecki, akcent
ostrygowy ciemny, kolor
wnętrza czarny

 Standard
 Model Sport Line

Tkanina i skóra Breeze
CBAT antracytowa,
kolor wnętrza czarny

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line

4LU czarne błyszczące,
listwa akcentowa: perłowy
chrom

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

beż wenecki z podsufitką
w kolorze ostrygowym

 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCDJ brązowa, akcent:
brązowy, dolna część deski
rozdzielczej: czarna

 Standard
 Model Sport Line

Tkanina i skóra Breeze
CBOP ostrygowa, dolna
część deski rozdzielczej:
ostrygowa

 Model Sport Line

4LV czarne błyszczące,
listwa akcentowa: matowy
koral

 Model Luxury Line

Skóra Dakota
LCDY brązowa, akcent:
brązowy, dolna część deski
rozdzielczej: brązowa

TKANINA I SKÓRA

SKÓRA BMW INDIVIDUAL

LISTWY WEWNĘTRZNE

Dostępność

Dostępność

KOLORY WNĘTRZA

Dostępność

LISTWY WEWNĘTRZNE
BMW INDIVIDUAL

Dostępność

Dostępność

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4FT 4FT aluminium
z delikatnym szlifem
podłużnym, czarna, błyszcząca listwa akcentowa

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Listwy wewnętrzne
BMW Individual
XEX drewno szlachetne
biały jesion słojowany3

 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCL5 koralowa,
akcent czarny

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra BMW Individual
Merino o delikatnej
fakturze
ZAOW biały opal2

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4LS aluminium z delikatnym szlifem podłużnym,
listwa akcentowa: perłowy
chrom

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Listwy wewnętrzne
BMW Individual
XE5 drewno szlachetne
czerwonobrązowy ciemny
platan3

 Model Sport Line

Skóra Dakota
LCL3 czarna,
akcent czerwony

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra BMW Individual
Merino o delikatnej
fakturze
ZAKS beż kaszmirski2

 Model M Sport

4WG aluminium Hexagon,
listwa akcentowa:
czarna, błyszcząca

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Listwy wewnętrzne
BMW Individual
XE7 czarny lakier
fortepianowy3

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCL8 czarna, akcent
ostrygowy ciemny

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra BMW Individual
Merino o delikatnej
fakturze
ZAP5 brąz Amaro2

 Model M Sport

4WF aluminium Hexagon,
listwa akcentowa: matowy
niebieski

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra BMW Individual
Merino o delikatnej
fakturze
ZAWT brąz Cohiba2

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4FU drewno szlachetne
Fineline, antracytowe,
listwa akcentowa: perłowy
chrom

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra BMW Individual
Merino o delikatnej
fakturze
ZASW czarna2

 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4FW drewno szlachetne,
korzeń orzecha, listwa
akcentowa: perłowy chrom

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4GA drewno szlachetne,
jesion słojowany z metalową
intarsją, listwa akcentowa:
perłowy chrom

 Modell M Sport

Skóra Dakota
LCNL czarna z kontrastującym stebnowaniem
w kolorze niebieskim

Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem po pewnym czasie mogą
wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. Może to być spowodowane szczególnie przez
farbującą odzież.

1

Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza i podsufitki zależy od wybranego koloru tapicerki.

3

2

Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami sportowymi.
Rozszerzona tapicerka BMW Individual ze skóry Merino o delikatnej fakturze z kontrastującymi
szwami i lamówką obejmuje fotele przednie i tylne wraz z zagłówkami, boczki drzwi, konsolę środkową
z podłokietnikiem.
Z listwą akcentową w perłowym chromie.

PODSUFITKA

Dostępność
 Standard
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Podsufitka
BMW Individual
775 antracytowa

–

[535]

2075

2090 [2110]

–

–

Ładowność

kg

575 [575]

575 [575]

575 [560]

560 [560]

575 [575]

575 [575]

575 [575]

550 [550]

–

1975 [2000] 2005 [2025] 2045 [2055] 2090 [2100] 1995 [2005] 2005 [2025] 2005 [2025] 1970 [1980] 2055 [2065]

Moc maksymalna / prędkość obrotowa

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

65 (88)/
2500

Moc systemowa
Systemowy moment obrotowy

kW (KM) / obr/
min
kW (KM)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

185 (252)

Nm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

420

Ładowność (xDrive)

kg

–

575 [575]

[550]

550 [550]

–

575

575 [575]

–

–

[550]

[550]

–

Pojemność akumulatora wysokonapięciowego

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2

kg

695 [695]

695 [695]

745 [745]

750 [750]

745 [745]

745 [745]

745 [745]

[745]

750 [750]

[750]

–

–

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej (xDrive)2

kg

–

750 [750]

[750]

750 [750]

–

750

750 [750]

–

–

[750]

[750]

–

Typ akumulatora / pojemność akumulatora
netto

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
do nachylenia maks. 12% / maks. 8%2

kg

–

–

Zasięg elektryczny (NEDC)7 /
maks. zasięg całkowity w cyklu mieszanym7

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
do nachylenia maks. 8% / (xDrive)2

kg

–

Czas ładowania8 (z gniazdka domowego /
BMW i Wallbox Pure / Pro)

Pojemność bagażnika

l

1300/1500 1700/1700 1800/1800 1800/1800 1600/1700 1600/1700 1600/1800
1800/1800
[1800/1800]
[1800/1800]
[1300/1500] [1800/1800] [1800/1800] [1800/1800] [1600/1700] [1800/1800] [1800/1800]
[1800/1800]
–
480

1700/1800
1800/1800
[1800/1800]
[1800/1800]
[1800/1800]
480

480

480

–

1600/1800

1600/1800
[1800/1800]

–

–

480

480

480

480

480

[1800/1800] [1800/1800]
480

480

1

Cylindry / zawory
cm3

Moc maksymalna /
znamionowa prędkość obrotowa

kW (KM) /
obr/min

Maks. moment obrotowy /
prędkość obrotowa

Nm/
obr/min

3/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

4/4

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

2993

1998

100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
135 (184)/
4400
5000 – 6500

290/
350/
450/
270/
320/
400/
400/
450/
560/
630/
290/
220/
1250 – 4300 1350 – 42509 1450 – 4800 1380 – 5000 1250 – 2750 1500 – 3000 1750 – 2500 1750 – 2250 1500 – 3000 1500 – 3000 1500 – 2500 1350 – 4250

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu

Napęd tylny

Napęd tylny / Napęd tylny / Napęd tylny /
Napęd tylny / Napęd tylny / Napęd tylny /
Napęd tylny /
napęd na
napęd na
napęd na Napęd tylny napęd na
napęd na
napęd na Napęd tylny napęd na
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła

Standardowa skrzynia biegów

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

Standardowa skrzynia biegów (xDrive)

–

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa 8-stopniowa 6-biegowa
manualna Steptronic manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa 8-stopniowa
manualna Steptronic

–

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

–

–

Napęd na
cztery koła

Napęd tylny

–

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa 8-stopniowa
Steptronic Steptronic

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Li-Ion/5,7

km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

37- 40/–10

h

–

–

–

–

–

–

–

–

2
3
4
5

Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, wagę kierowcy 68 kg i 7 kg
bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe
zwiększa tę wartość.
Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego (75 kg).
Ograniczona elektronicznie.
BMW zaleca stosowanie bezołowiowej benzyny super o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie
paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10 % (E10).
Wszystkie silniki spełniają standardowo wymogi normy Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl
jezdny ECE. Cykl ten składa się w ok. 1/3 z jazdy w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem zabudowanym
(w odniesieniu do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2. Wyposażenie
dodatkowe może zwiększać tę wartość. Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zależą od
wybranego rozmiaru opon (wyższe wartości odnoszą się do modeli z kołami z oferty wyposażenia dodatkowego). Więcej informacji dotyczących zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się w cenniku.

Wartości w [ ] dotyczą modeli ze skrzynią Steptronic.
*Wysokość z anteną dachową wynosi zależnie od modelu 1428 – 1446 mm.

1023

235 [235]

205 [204]

215 [212]

235 [230]

230 [225]

245 [245]

[250]3

–

–

232 [230]

[250]3

2503 [250]3

–

212

233 [228]

–

–

[250]3

[250]3

[225]
–

Prędkość maksymalna na napędzie elektrycznym

km/h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[120]

Przyspieszenie 0 –100 km/h

s

8,9 [9,1]

7,2 [7,3]

5,9 [5,8]

5,2 [5,1]

10,7 [10,6]

8,6 [8,4]

7,3 [7,2]

7,9 [7,8]

6,5 [6,1]

[5,6]

–

[6,1]

Przyspieszenie (xDrive) 0 –100 km/h

s

–

7,5 [7,6]

[5,8]

5,0 [4,9]

–

8,8

7,4 [7,3]

–

–

[5,3]

[4,8]

–

Zużycie paliwa4,5
Cykl miejski

l/100 km

7,0 – 6,4
[6,7– 6,2]

7,9 –7,3
[7,6 – 6,9]

8,4 –7,9
[7,4 –7,0]

10,4 –10,0
[9,1– 8,6]

5,1– 4,6
[5,1– 4,6]

5,3 – 4,9
[5,3 – 4,8]

5,3 – 4,9
[5,2 – 4,8]

5,2 – 4,7
[5,0 – 4,6]

5,9 – 5,6
[5,4 – 5,0]

[6,0 – 5,8]

–

–

Cykl miejski (xDrive)

l/100 km

–

9,0 – 8,4
[8,0 –7,4]

[7,8 –7,5]

10,7 –10,4
[9,7– 9,2]

–

5,9 – 5,4

5,8 – 5,3
[5,5 – 5,1]

–

–

[6,1– 6,0]

[6,5 – 6,4]

–

Cykl pozamiejski

l/100 km

4,7– 4,3
[4,6 – 4,3]

4,8 – 4,5
[4,7– 4,4]

5,4 – 5,1
[4,9 – 4,7]

6,1– 5,9
[5,5 – 5,3]

3,8 – 3,5
[3,8 – 3,5]

3,9 – 3,5
[3,9 – 3,6]

3,9 – 3,5
[3,9 – 3,6]

3,8 – 3,4
[3,6 – 3,3]

4,3 – 4,0
[4,3 – 4,1]

[4,6 – 4,3]

–

–

Cykl pozamiejski (xDrive)

l/100 km

–

5,5 – 5,2
[5,0 – 4,7]

[5,2 – 5,0]

6,3 – 6,1
[5,9 – 5,6]

–

4,2 – 3,9

4,2 – 3,9
[4,2 – 3,8]

–

–

[4,8]

[4,9]

–

Cykl mieszany

l/100 km

5,5 – 5,1
[5,4 – 5,0]

5,9 – 5,5
[5,8 – 5,3]

6,5 – 6,1
[5,8 – 5,5]

7,7 –7,4
[6,8 – 6,5]

4,3 – 3,9
[4,3 – 3,9]

4,4 – 4,0
[4,4 – 4,0]

4,4 – 4,0
[4,4 – 4,0]

4,3 – 3,9
[4,1– 3,8]

4,9 – 4,6
[4,7 – 4,4]

[5,0 – 4,9]

–

[2,1 –1,9]

–

6,8 – 6,4
[6,1– 5,7]

[6,2 – 5,9]

7,9 –7,7
[7,3 – 6,9]

4,8 – 4,5

4,8 – 4,4
[4,7– 4,3]

–

–

[5,3 – 5,2]

[5,5 – 5,4]

–

Cykl mieszany (xDrive)

l/100 km
kWh/100 km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[11,9 –11,0]

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

g/km

129 –119
[126 –116]

138 –128
[134 –124]

151 –143
[136 –129]

179 –172
[159 –152]

113 –102
[113 –102]

116 –106
[116 –106]

116 –106
[116 –106]

113 –102
[109 – 99]

129 –121
[124 –116]

[131 –129]

–

[49 – 44]

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (xDrive)

g/km

–

159 –149
[142 –132]

[144 –138]

185 –179
[169 –162]

–

127 –117

126 –116
[123 –112]

–

–

[139 –137]

[145 –143]

–

A/A+[A/A+]/
A/A+[A/A+]
D [C]/D [C] A/A+ [A/A+] A/A+[A/A+]/A
A [A/A+]

B/A [A]

[A]/[B]

[B]

[A+]

6

Klasa energetyczna / klasa energetyczna
(xDrive)

B/A [B/A]

B [B/A]/C [B]

C [B]/[B]

60

60

60

60

57

57

57

55

57

57

57

41

Rozmiar opon

205/60
R 16 V

205/60
R 16 W

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

205/60
R 16 H

205/60
R 16 V

205/60
R 16 W

205/60
R 16 V

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

205/60
R 16 W

Rozmiar obręczy kół

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

stal

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stal

stal

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

Pojemność zbiornika paliwa ok.

l

1531 –1543
1811

779

2810

1044

4633

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

1451

210 [210]

km/h

1416 –1434*

km/h

Prędkość maksymalna (xDrive)

1570 –1586
2031

Koła / opony

Materiał

7

–

Prędkość maksymalna

Zużycie energii

Moment obrotowy 320i ze skrzynią Steptronic i 320i xDrive wynosi 270 Nm w zakresie od 1350 do 4600 obr/min.
Zasięg zależny od wielu różnych czynników, przede wszystkim: indywidualnego stylu jazdy, uwarunkowań
trasy, temperatury zewnętrznej, ogrzewania / klimatyzacji, zastanej temperatury.
8
Zależnie od lokalnej infrastruktury energetycznej. Czas trwania ładowania odpowiada ładowaniu do 100 %
maksymalnej pojemności.
9
Moment obrotowy 320i ze skrzynią Steptronic i 320i xDrive wynosi 270 Nm w zakresie od 1350 do 4600 obr/min.
10
Brakujące dane nie były dostępne w chwili zamknięcia wydania.
6

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

Osiągi
2503 [250]3 2503 [250]3

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig 10
–
–
–
3/2,2/–

370

Silnik4, 5
Pojemność skokowa

kWh

957

–

–

Moc systemowa napędu eDrive

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

1458

2150 [2165]

1590 [1610]

330e
iPerformance

[550]

[2115]

1575

335d xDrive

560 [560]

2095 [2105]

–

330d
330d xDrive

–

–

1675 [1690]

325d

[2195]

[2180]

kg

[1640]

320d
EfficientDynamics
Edition

–

[2165]

kg

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive)

1595 [1605]

320d
320d xDrive

[2090]

Dopuszczalna masa całkowita

–

318d
318d xDrive

–

kg

316d

[1705]

Masa własna WE1 (xDrive)

340i
340i xDrive

[1690]

1475 [1500] 1505 [1525] 1545 [1570] 1605 [1615] 1495 [1505] 1505 [1525] 1505 [1525] 1495 [1505] 1570 [1580]

330i
330i xDrive

330e
iPerformance
[1735]

kg

320i
320i xDrive

335d xDrive
–

BMW SERII 3 LIMUZYNA

Masa
Masa własna WE1

318i

330d
330d xDrive
[1615]

325d

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
320d xDrive

318d
318d xDrive

316d

340i
340i xDrive

330i
330i xDrive

318i

BMW SERII 3 LIMUZYNA

320i
320i xDrive
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1640 [1650]

[1685]

–

Masa własna WE1 (xDrive)

kg

–

1675 [1685]

[1705]

[1760]

–

1645

1655 [1680]

–

–

[1755]

[1770]

Dopuszczalna masa całkowita

kg

2065 [2085]

2105 [2115]

2115 [2125]

[2175]

2090 [2105]

2095 [2115]

2105 [2125]

2050 [2060]

2125 [2135]

[2160]

–
[2245]

Koła / opony
Rozmiar opon

kg

–

2175 [2185]

[2180]

[2230]

–

2145

2155 [2180]

–

–

[2230]

kg

595 [595]

595 [595]

575 [560]

[560]

595 [595]

595 [595]

595 [595]

550 [550]

560 [560]

[550]

–

Ładowność (xDrive)

kg

–

575 [575]

[550]

[550]

–

575

575 [575]

–

–

[550]

[550]

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2

kg

695 [695]

695 [695]

745 [745]

[750]

745 [745]

745 [745]

745 [745]

– [745]

750 [750]

[750]

–

2

1

–

750 [750]

[750]

[750]

–

750

750 [750]

–

–

[750]

[750]

3

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
do nachylenia maks. 12% / maks. 8%2

kg

1300/1500
[1300/1500]

1700/1700
[1800/1800]

1800/1800
[1800/1800]

[1800/1800]

1600/1700
[1600/1700]

1600/1700
[1800/1800]

1600/1800
[1800/1800]

–
[1800/1800]

1800/1800
[1800/1800]

[1800/1800]

–

4

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
do nachylenia maks. 8%2 / (xDrive)2

kg

–

1700/1800
[1800/1800]

[1800/1800]

[1800/1800]

–

1600/1800

1600/1800
[1800/1800]

–

–

[1800/1800]

[1800/1800]

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

495 –1500

Pojemność bagażnika

l

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

stal

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stal

stal

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

Materiał

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive)

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2 (xDrive)2 kg

205/60 R 16 H 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 205/60 R 16 H 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 205/60 R 16 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W 225/50 R 17 W

Rozmiar obręczy kół

Ładowność2

5

6

Silnik

335d xDrive

335d xDrive

1575 [1585]

330d
330d xDrive

330d
330d xDrive

1585 [1605]

325d

325d

1575 [1595]

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
EfficientDynamics
Edition

1570 [1585]

320d
320d xDrive

320d
320d xDrive

[1690]

318d
318d xDrive

318d
318d xDrive

1615 [1640]

316d

316d

1585 [1595]

340i
340i xDrive

340i
340i xDrive

1545 [1565]

Masa

330i
330i xDrive

330i
330i xDrive

kg

BMW SERII 3 TOURING

320i
320i xDrive

320i
320i xDrive

Masa własna WE1

BMW SERII 3 TOURING

318i

318i

56 | 57 Dane techniczne

Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, wagę kierowcy 68 kg i 7 kg
bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe
zwiększa tę wartość.
Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego (75 kg).
BMW zaleca stosowanie bezołowiowej benzyny super o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie
paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10 % (E10).
Ograniczona elektronicznie.
Wszystkie silniki spełniają wymogi normy Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl testowy wg
normy ECE. Cykl ten składa się w ok. 1/ 3 z jazdy w mieście, a w 2 /3 z jazdy poza terenem zabudowanym
(w odniesieniu do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2. Wyposażenie
dodatkowe może zwiększać tę wartość. Zużycie paliwa, emisja CO2 i klasa energetyczna zależą od wybranego
rozmiaru kół i opon.
Moment obrotowy 320i ze skrzynią Steptronic i 320i xDrive wynosi 270 Nm w zakresie od 1350 do 4600 obr/min.

Wartości w [ ] dotyczą modeli ze skrzynią Steptronic
* Wysokość z anteną dachową wynosi zależnie od modelu 1449 –1467 mm.

3, 5

Cylindry / zawory

3/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

2993

100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

185 (252)/
5200

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

220/
1250 – 4300

290/
1350 – 42506

350/
1450 – 4800

450/
1380 – 5000

270/
1250 – 2750

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

400/
1750 – 2250

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

Rodzaj napędu

Napęd tylny

Napęd tylny / Napęd tylny / Napęd tylny /
Napęd tylny / Napęd tylny /
napęd na
napęd na
napęd na
Napęd tylny
napęd na
napęd na
Napęd tylny
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła
cztery koła

Napęd tylny

Napęd tylny /
napęd na
cztery koła

Napęd na
cztery koła

Standardowa skrzynia biegów

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

–

–

6-biegowa
manualna

8-stopniowa 8-stopniowa
Steptronic
Steptronic

Pojemność skokowa
Moc maksymalna /
znamionowa prędkość obrotowa
Maks. moment obrotowy /
prędkość obrotowa

cm3
kW (KM) /
obr/min
Nm/obr/min

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

–

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

–

–

8-stopniowa 8-stopniowa
Steptronic
Steptronic

Prędkość maksymalna

km/h

210 [210]

230 [228]

2504 [250]4

[250]4

200 [198]

210 [210]

230 [226]

222 [222]

240 [240]

[250]4

–

Prędkość maksymalna (xDrive)

km/h

–

225 [223]

[250]4

[250]4

–

206

228 [222]

–

–

[250]4

[250]4

Przyspieszenie 0 –100 km/h

s

9,2 [9,3]

7,5 [7,5]

6,0 [5,9]

[5,1]

11,2 [11,1]

8,9 [8,8]

7,6 [7,4]

8,2 [8,1]

6,7 [6,3]

[5,6]

–

Przyspieszenie (xDrive) 0 –100 km/h

s

–

7,7 [7,9]

[6,0]

[5,0]

–

9,2

7,6 [7,6]

–

–

[5,4]

[4,9]

Zużycie paliwa5

1416 –1434*

Osiągi

1531 –1543
1811

l/100 km

7,4 – 6,8
[7,2 – 6,6]

8,4 – 7,8
[7,8 – 7,3]

8,7– 8,3
[7,7– 7,3]

[9,3 – 9,0]

5,5 – 4,9
[5,5 – 5,0]

5,6 – 5,2
[5,4 – 4,9]

5,7– 5,2
[5,4 – 4,9]

5,5 – 5,0
[5,3 – 4,8]

6,3 – 5,9
[5,7 – 5,3]

[6,1– 5,9]

–

Cykl miejski (xDrive)

l/100 km

–

9,5 – 9,0
[8,5 – 8,0]

[8,3 – 7,8]

[10,1– 9,6]

–

6,2– 5,7

6,1– 5,7
[5,8 – 5,4]

–

–

[6,4 – 6,2]

[6,8 – 6,7]

Cykl pozamiejski

l/100 km

5,0 – 4,6
[5,0 – 4,6]

5,1– 4,8
[4,8 – 4,5]

5,6 – 5,3
[5,2 – 4,9]

[5,7– 5,5]

4,0 – 3,7
[4,0 – 3,6]

4,0 – 3,8
[4,0 – 3,7]

4,1– 3,8
[4,0 – 3,7]

3,9 – 3,6
[3,9 – 3,5]

4,6 – 4,3
[4,6 – 4,3]

[4,8 – 4,7]

–

Cykl pozamiejski (xDrive)

l/100 km

–

6,0 – 5,5
[5,3 – 5,0]

[5,5 – 5,2]

[6,1– 5,8]

–

4,4 – 4,1

4,4 – 4,1
[4,4 – 4,0]

–

–

[5,0 – 4,9]

[5,2 – 5,1]

Cykl mieszany

l/100 km

5,9 – 5,4
[5,8 – 5,3]

6,3 – 5,9
[5,9 – 5,5]

6,7– 6,4
[6,1– 5,8]

[7,0 – 6,8]

4,6 – 4,1
[4,6 – 4,1]

4,6 – 4,3
[4,5 – 4,1]

4,7– 4,3
[4,5 – 4,1]

4,5 – 4,1
[4,4 – 4,0]

5,2 – 4,9
[5,0 – 4,7]

[5,3 – 5,1]

–

Cykl mieszany (xDrive)

l/100 km

–

7,3 – 6,8
[6,5 – 6,1]

[6,5 – 6,2]

[7,6 – 7,2]

–

5,1– 4,7

5,0 – 4,7
[4,9 – 4,5]

–

–

[5,5 – 5,4]

[5,7– 5,6]

137 –126
[134 –124]

147 –137
[138 –129]

157 –149
[143 –135]

[164 –158]

120 –109
[120 –109]

122 –112
[119 –109]

123 –113
[119 –109]

118 –107
[116 –104]

137–129
[131 –123]

[138 –135]

–

–

169 –159
[151 –141]

[152 –144]

[176 –168]

–

133 –123

133 –123
[129 –119]

–

–

[145 –142]

[151 –148]

B/A [B/A]

C/B [B/A]/
D/C [B]

C [B]/[B]

[C]/[D/C]

A/A+[A/A+]

B [A]

[B/A]/[B]

[B]

1570 –1586

60

60

60

60

57

57

57

57

2031

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
Emisja CO2 w cyklu mieszanym (xDrive)

g/km
g/km

Klasa energetyczna / klasa energetyczna
(xDrive)
Pojemność zbiornika paliwa ok.

l

A/A+[A/A+]/
A [A/A+]/A [A] A/A+[A/A+]
B/A
57

57

57

2810

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

1044

4633

1451

Cykl miejski

779

1460

8-stopniowa
Steptronic

1026

Standardowa skrzynia biegów (xDrive)

6-biegowa
manualna

973

Przeniesienie napędu
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KONCEPCJA SERWISOWA BMW:
Kupując samochód marki BMW, wybierasz również doskonały serwis i kompleksową
obsługę. Na przykład Condition Based Service samoczynnie kontroluje stan
części i płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby sygnalizuje na ekranie potrzebę
wizyty w serwisie. Po wysłaniu zgłoszenia BMW TeleService informacje uzyskane
z Condition Based Service przekazywane są automatycznie do serwisu BMW.

Wybrany przez Ciebie serwis BMW ma dostęp do danych pojazdu. W razie potrzeby
kontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty w serwisie i przygotowuje
wymagane oryginalne części BMW, aby Twoja radość z jazdy była możliwie jak
najdłuższa. Do Twojej dyspozycji jest 3300 serwisów w ponad 150 krajach.

SERWIS BMW.

Usługi serwisowe BMW: Pakiety
usług Service Inclusive na różne okresy zapewniają nieograniczoną radość
z jazdy, ponieważ pokrywają koszty
serwisowania, przeglądów i części
eksploatacyjnych w biorących udział
w programie serwisach BMW na całym
świecie. Więcej informacji na stronie
www.bmw.pl/serviceinclusive
Pakiet Naprawczy BMW: Pomoże Ci
uniknąć nieprzewidzianych wydatków.
Za niewielką opłatą uzyskujesz prawo do
usuwania usterek, które wystąpią w samochodzie po dacie zakończenia standardowej gwarancji, przez okres od jednego
do czterech dodatkowych lat. Dzięki
temu nie musisz się martwić o koszty
serwisu aż do 6 lat lub 200.000 km
(w zależności, który warunek będzie osiągnięty pierwszy). Więcej informacji na
stronie www.bmw.pl/serviceinclusive

ODPOWIEDZIALNE
KSZTAŁTOWANIE
PRZYSZŁOŚCI.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Mobile Care: W razie awarii
BMW Mobile Care służy Ci pomocą
przez całą dobę. Wykwalifikowani technicy BMW zrobią wszystko, aby przywrócić sprawność Twojego BMW tak
szybko, jak to możliwe. Jeśli to się nie
uda, BMW oferuje Ci na terenie całej
Europy i w okresie 5 lat od pierwszej
rejestracji szeroki zakres usług mobilnościowych zgodnie z obowiązującymi
warunkami gwarancji BMW Mobile
Care. Więcej informacji na ten temat
na stronie www.bmw.pl

BMW Teleservices: Serwis BMW
powiadamia Cię automatycznie o koniecznych przeglądach. Informuje o wymaganych czynnościach i przypomina
o terminie. Dzięki temu nie musisz zaprzątać sobie tym głowy, masz więcej
czasu dla siebie i możesz cieszyć się
bezpieczną i beztroską jazdą. Dodatkowa korzyść: ta wyjątkowa usługa jest
dla Ciebie bezpłatna, jeśli Twój samochód wyposażony jest w funkcję inteligentnego połączenia alarmowego
(SA6AC) lub w opcjonalny pakiet usług
ConnectedDrive (SA6AK). Więcej informacji znaleźć można pod adresem
www.bmw.pl

ŚWIAT BMW.
BMW TV

BMW TV: Na stronie www.bmw.tv
poznasz różne oblicza marki BMW. Reportaże, sylwetki osób, relacje dostarczą
Ci informacji na temat motoryzacji, innowacji, sportu i lifestyle.

BMW Driving Experience: Im lepiej
panujesz nad swoim BMW, tym większa
Twoja radość z jazdy. Skorzystaj z naszych ofert i przekonaj się, co znaczy
eksplorować granice możliwości fizycznych na różnych nawierzchniach.
Dowiedz się, na co trzeba uważać,
aby zachować kontrolę nad pojazdem
również w ekstremalnych sytuacjach.
Więcej na stronie
www.bmw-drivingexperience.com

BMW Events: Program wszystkich imprez oraz rezerwacja biletów na stronie
www.bmw.pl/events

Konfigurator samochodów BMW:
Od silnika poprzez kolory po wyposażenie – na stronie www.bmw.pl możesz
skonfigurować swój całkowicie indywidualny samochód marzeń.

Magazyn BMW: Informacje i rozrywka –
Magazyn BMW obszernie informuje
o nowościach ze świata BMW.

BMW Financial Services: Indywidualne
finansowanie – BMW Financial Services
to atrakcyjne oferty leasingu, kredytu
i ubezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w cenniku lub na www.bmwfs.pl,
albo zapytaj o indywidualną ofertę najbliższego dealera BMW.

W roku 2015 BMW Group po raz kolejny została liderem branży w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow
Jones i jest tym samym producentem samochodów
najbardziej na świecie dbającym o zrównoważony rozwój. Tym samym jako jedyne przedsiębiorstwo branży
samochodowej występuje w indeksie nieprzerwanie
w całej jego historii. Tworzenie koncepcji wydajnych
samochodów oraz przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i recyklingu są częścią naszej filozofii. Dzięki strategii BMW EfficientDynamics od roku
1995 udało się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej
floty nowych samochodów o ponad 30 procent. Ponadto w okresie od 2006 do 2020 roku chcemy uzyskać obniżenie zużycia zasobów, np. wody i energii,
o 45 procent. Od roku 2007 nasze zakłady produkcji
silników w Steyr pracują bez wytwarzania ścieków.
Oczywiście każdy z naszych samochodów można
po zakończeniu eksploatacji bez problemu poddać recyklingowi / utylizacji. W celu zezłomowania starego samochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera
BMW. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie
internetowej.
www.bmw.pl/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling

Radość z jazdy

W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposażenie standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki.
Zakres wyposażenia i możliwości konfiguracji wyposażenia standardowego i dodatkowego
w poszczególnych modelach mogą ulec zmianie po terminie oddania tego katalogu do druku
15.11.2016 r. oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzielają salony
sprzedaży BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
© BMW AG, Monachium / Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą
BMW AG, Monachium.
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