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PRZEDSTAWIONE MODELE.
04 BMW M240i COUPÉ:
6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy M Performance TwinPower
Turbo, 250 kW (340 KM), 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich
Double Spoke 436 M, lakier metalizowany w kolorze czerwieni
Melbourne, fotele w skórze Dakota w kolorze czarnym, aluminiowe
listwy wewnętrzne Hexagon z listwą akcentową w błyszczącym
kolorze czarnym.
BMW 230i CABRIO SPORT LINE:
4-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo,
185 kW (252 KM), 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Double Spoke 384, lakier metalizowany w kolorze srebra lodowcowego, fotele w skórze Dakota w kolorze czerwonego koralu, aluminiowe listwy wewnętrzne ze szlifem podłużnym z listwą akcentową
w błyszczącym kolorze czarnym.
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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BMW serii 2 Cabrio.
Samochód, który daje Ci wolność,
zapewnia orzeźwiający powiew
wiatru i zachęca do zrelaksowanej
jazdy, dając przy tym świadomość
dysponowania w każdej chwili dostateczną rezerwą mocy. Wsiadaj,
radość z jazdy już dawno nie była
tak zmysłowa.

NIEBIAŃSKO
PIĘKNE.
PIEKIELNIE
SZYBKIE.
BMW serii 2 Coupé.
Buntownik, dziki i pełen pasji. Najnowszy rozdział w długiej historii
coupé marki BMW to wybitnie
porywające auto: naciśnij „Start”,
zostaw daleko w tyle wszelkie
konwencje i poznaj nowy wymiar
radości z jazdy.

NIE MA DYMU BEZ OGNIA.
W M240i xDrive przyspieszysz do setki w 4,4 s. I jeszcze szybciej do pełnego zachwytu. Silniki BMW
TwinPower Turbo nowej generacji i opcjonalna 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic w BMW serii 2 Coupé o mocy
250 kW (340 KM) gwarantują maksymalne osiągi przy niskim zużyciu paliwa. Wybitnie sportowa jest także stylistyka auta:
pochylona lekko do przodu atrapa chłodnicy, długa maska silnika, dynamiczny klinowy kształt – wszystko wydaje się być
w ruchu. Daj się porwać i Ty...

PRZYGOTUJ
SIĘ NA EUFORIĘ.

Siedząc za kierownicą BMW serii 2 Coupé, czujesz, że jesteś
w samym centrum akcji. Górna część konsoli środkowej jest
skierowana ergonomicznie w stronę kierowcy, a monitor pokładowy
umieszczony optymalnie w zasięgu wzroku. Bezramkowe drzwi
są wyjątkowo eleganckie, a wysokogatunkowe, starannie dobrane
do siebie materiały wyróżnia najwyższa jakość wykonania.

TAK NIEPOHAMOWANE JAK TY.

Dynamika w genach: Przy tworzeniu BMW serii 2 Coupé wszystkie komponenty
od samego początku projektowane były pod kątem maksymalnie sportowych
właściwości. Na przykład funkcja Launch Control w opcjonalnej 8-stopniowej
sportowej skrzyni Steptronic umożliwia optymalne przyspieszanie do prędkości
maksymalnej przy zachowaniu najlepszej przyczepności do nawierzchni. Cała
koncepcja auta, napęd tylny, opcjonalny adaptacyjny układ jezdny M i opcjonalny
sportowy układ kierowniczy mają jeden cel: zapewnić Ci miejsce w czołówce.

TYŁ:
ZOSTAWIA WRAŻENIE NA DŁUGO.
Bez dachu, z gracją. Przy otwartym dachu BMW serii 2 Cabrio
prezentuje się wyjątkowo efektownie: płaskie i eleganckie kontury podkreślają atrakcyjność i zwinność auta, jednoczęściowe lampy tylne
w typowym dla BMW kształcie L wizualnie poszerzają jego tył. Solidna
postawa na drodze gwarantuje zazdrosne spojrzenia.

PRZÓD:
I WSZYSTKO JASNE.
Niestraszne mu opory powietrza. Stylistyka przodu BMW serii 2 Coupé
demonstruje niepohamowane dążenie do pędu: ostro zbiegające się
ku sobie podwójne okrągłe reflektory bacznie obserwują drogę, a linie
przetłoczeń na masce silnika odwzorowują bieg powietrza. Zintegrowane
zasłony powietrzne minimalizują opory powietrza, dodając Ci szybkości.
Wszystko po to, aby zapewnić Ci maksymalne osiągi i jeszcze większą
radość z jazdy.

ŻEGLOWANIE PO DRODZE.
Klimat jak na jachcie. Wnętrze wygląda w otwartej karoserii auta niczym
pokład jachtowy i wyróżnia się elegancją i komfortem. Do „żeglowania”
zachęcają również przełącznik właściwości jezdnych i skrzynia Steptronic:
jeżeli w trybie ECO PRO zdejmiesz nogę z gazu i nie hamujesz, system
odłącza silnik od układu napędowego i samochód toczy się swobodnie
po drodze – dzięki innowacyjnym technologiom BMW EfficientDynamics.

NIE MA, ŻE PADA.

Prawdziwa piękność również z zamkniętym dachem. Miękki dach
BMW serii 2 Cabrio przekonuje już na pierwszy rzut oka i jest przy tym niezwykle
cichy: poprawiono w nim wytłumienie, aby ograniczyć do minimum odgłosy jazdy.
Dach otwiera i zamyka się w ciągu 20 s, również podczas jazdy z prędkością do
50 km/h – to chyba najszybszy wschód słońca, jaki można sobie wyobrazić.

NASTAW SIĘ NA DOBRY ODBIÓR.

W kontakcie z całym światem. BMW ConnectedDrive w BMW serii 2 Cabrio oferuje
na życzenie wiele inteligentnych usług i aplikacji, dzięki którym jazda jest jeszcze
przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Konto u jednego z partnerów BMW i opcjonalna
Rozrywka Online daje Ci dostęp do milionów utworów muzycznych – odpowiedniej
ścieżki dźwiękowej na każdą sytuację. Wybierz, co lubisz, i ruszaj w drogę.

INNOWACJE
I TECHNOLOGIE.
SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO: Serce BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: Łatwa oszczędność paliwa.
BMW CONNECTED DRIVE: Usługi, aplikacje 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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BMW 230i. Coupé / Cabrio

BMW 225d. Coupé / Cabrio

╸ 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 185 kW (252 KM) i momencie obrotowym 350 Nm
╸ przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,8 s / 6,1 s; prędkość
maksymalna: 250 km/h1 / 250 km/h1
╸ zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,4 – 6,2 l/100 km2 /
6,8 – 6,5 l/100 km2
╸ emisja CO2 w cyklu mieszanym: 147–142 g/km2 /
155 –149 g/km2

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 165 kW (224 KM) i momencie obrotowym 450 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h:
6,2 s / 6,4 s; prędkość maksymalna: 243 km/h / 235 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,6 – 4,3 l/100 km2 / 4,9 – 4,6 l/100 km2
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
121 – 114 g/km2 / 128 – 121 g/km2

BMW 220i. Coupé / Cabrio

BMW 220d/220d xDrive3. Coupé / Cabrio

╸4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 135 kW (184 KM) i momencie obrotowym 290 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 7,1 s / 7,5 s; prędkość
maksymalna: 235 km/h / 231 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,1 – 5,7 l/100 km2 /
6,5 – 6,1 l/100 km2
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 140 –131 g/km2 /
149 –139 g/km2

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 400 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 7,1 s/6,9 s (xDrive) / 7,5 s; prędkość maksymalna: 230 km/h / 225 km/h (xDrive) / 225 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,4 – 4,1 l/100 km2/
4,7– 4,3 l/100 km2 (xDrive) / 4,7– 4,4 l/100 km2
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
115 –107 g/km2 / 124 – 113 g/km2 (xDrive) / 124 – 116 g/km2

BMW 218i. Coupé / Cabrio

BMW 218d. Coupé / Cabrio

╸ 3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo
o mocy 100 kW (136 KM) i momencie obrotowym 220 Nm
╸ przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,8 s / 9,4 s; prędkość
maksymalna: 210 km/h / 207 km/h
╸ zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,6 – 5,1 l/100 km2 /
6,0 – 5,5 l/100 km2
╸ emisja CO2 w cyklu mieszanym: 130 –119 g/km2 /
139 –129 g/km2

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo
o mocy 110 kW (150 KM) i momencie obrotowym 320 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,4 s / 8,9 s;
prędkość maksymalna: 213 km/h / 208 km/h
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
4,4 – 4,0 l/100 km2 / 4,7– 4,3 l/100 km2
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym:
116 –106 g/km2 / 124 –114 g/km2
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Moc i wydajność – BMW 230i z technologią
BMW TwinPower Turbo.

4-CYLINDROWY SILNIK BENZYNOWY BMW TWIN POWER TURBO 230i.

BMW M240i/M240i xDrive. Coupé / Cabrio

4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo rozwija moc 185 kW (252 KM) i przekonuje przy tym niskim zużyciem paliwa wynoszącym w trybie mieszanym tylko 6,6 – 6,2 l/100 km w Coupé i 6,8 – 6,5 l/100 km w Cabrio. Turbosprężarka
TwinScroll oraz układ Valvetronic, Double VANOS i High Precision Injection sprawiają, że silnik już przy 1450 obr/min oferuje
maksymalny moment obrotowy 350 Nm.

╸6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy M Performance
TwinPower Turbo o mocy 250 kW (340 KM) i momencie
obrotowym 500 Nm
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 4,8 s / 4,4 s (xDrive) /
4,9 s / 4,6 s (xDrive)
prędkość maksymalna: 250 km/h1 / 250 km/h1 (xDrive) /
250 km/h1 / 250 km/h1 (xDrive)
╸zużycie paliwa w cyklu mieszanym:
7,8 l/100 km2 / 7,4 l/100 km2 (xDrive) /
8,3 l/100 km2 / 7,8 l/100 km2 (xDrive)
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 179 g/km2 / 169 g/km2 (xDrive) /
189 g/km2 / 179 g/km2 (xDrive)

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

1
2
3

Ograniczona elektronicznie.
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 54–57 i w cenniku.
Tylko w BMW serii 2 Coupé.

Podane osiągi, zużycie paliwa i emisji CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzynią biegów.
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BMW EfficientDynamics

Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o maksymalne osiągi, czy o minimalne zużycie paliwa – tu wszystko kręci się wokół typowej dla
BMW radości z jazdy. BMW EfficientDynamics to strategia BMW mająca na celu minimalizację zużycia paliwa i emisji CO2 przy
jednoczesnej maksymalizacji dynamiki i radości z jazdy. To pakiet rozwiązań obejmujących napęd, zarządzanie energią, lekką
konstrukcję i aerodynamikę – w każdym BMW.

NAPĘD.
Silniki benzynowe BMW TwinPower Turbo fascynują pełną temperamentu charakterystyką mocy i spontaniczną reakcją
już od niskich obrotów. Mają przy tym niższe zużycie paliwa i emisję spalin oraz wyższą moc niż ich poprzednie wersje.
Silniki wysokoprężne BMW TwinPower Turbo nowej generacji wyróżniają się spontaniczną reakcją i doskonałą charakterystyką mocy we wszystkich zakresach obrotów. Mają przy tym wyjątkowo niskie zużycie paliwa, niską emisję spalin i świetną
dynamikę.
OGÓLNA KONCEPCJA.
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 całkowita zabudowa podwozia czy zasłony powietrzne w pasie przednim.
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.
ECO PRO Analyser w połączeniu z systemem nawigacyjnym Professional oferuje kierowcy wskazówki, jak efektywnie przyspieszać, zwalniać i zmieniać biegi. Informacje widoczne są podczas jazdy na monitorze pokładowym, a przydatne wskazówki
ECO Pro umożliwiają jeszcze wydajniejszą jazdę.

WYBITNY: PRZEŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI JEZDNYCH Z TRYBEM ECO PRO.
Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia kierowcy wybór trybu COMFORT, ekonomicznego trybu ECO PRO, trybu SPORT
umożliwiającego jeszcze bardziej dynamiczną jazdę oraz trybu SPORT+ pozwalającego wykorzystać maksymalny potencjał
dynamiczny auta. Tryb ECO PRO dostosowuje charakterystykę pedału gazu, skrzyni Steptronic oraz działanie ogrzewania i klimatyzacji do oszczędnej jazdy. Umożliwia to zmniejszenie zużycie paliwa nawet o 20 procent1. Dodatkowy potencjał oszczędności daje funkcja swobodnego toczenia oraz trasa ECO PRO2, która oferuje zależnie od sytuacji na drogach, indywidualnego
stylu jazdy i warunków lokalnych trasę zoptymalizowaną pod kątem wydajności, pomagając tym samym obniżyć zużycie paliwa.
Funkcja swobodnego toczenia pozwala na swobodne toczenie pojazdu bez napędu z prędkością do 160 km/h, gdy tylko
kierowca zdejmie nogę z gazu i nie hamuje.

8-stopniowa skrzynia Steptronic oferuje znacznie większy komfort przełączania biegów i prowadzenia auta dzięki gęstszemu
zestopniowaniu przełożeń i minimalizacji skoków obrotów. Takie rozwiązanie pozwala połączyć maksymalny komfort z imponującą
dynamiką oraz mniejszym zużyciem paliwa.
Asystent przewidywania1 to podfunkcja trybu ECO PRO umożliwiająca bardzo wydajną jazdę. W połączeniu z systemem
nawigacyjnym Professional rozpoznaje ograniczenia prędkości, wjazdy na teren zabudowany, łuki, ronda, zakręty i wyjazdy
z autostrady na trasie i odpowiednio wcześnie informuje o potrzebie zmniejszenia prędkości.
Gdy kierowca zdejmie nogę z gazu i nie hamuje, funkcja swobodnego toczenia będąca elementem trybu ECO PRO w samochodach z 8-stopniową skrzynią Steptronic odcina transmisję napędu z silnika. Samochód toczy się swobodnie na biegu
jałowym bez hamowania silnikiem, przy minimalnym zużyciu paliwa i minimalnych emisjach.
Wskaźnik zmiany biegu wskazuje w każdej sytuacji najbardziej wydajny bieg. Wskazanie na desce rozdzielczej we wszystkich modelach BMW ze skrzynią manualną i Steptronic (w trybie ręcznym) wspomaga kierowcę w oszczędnej jeździe, przede
wszystkim w ruchu miejskim i na drogach pozamiejskich.

1
2

Zależnie od indywidualnego stylu jazdy; wynik badania zużycia paliwa przeprowadzonego przez BMW.
Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym Business lub Professional.

1

Ograniczona funkcjonalność w Polsce.
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BMW ConnectedDrive
Rozwiązania, które dają wolność.

Z dnia na dzień nasz świat jest coraz bardziej połączony. Kierowcy BMW przyzwyczaili się już, że również ich samochód łączy
się z otoczeniem – że w podróży mogą uzyskiwać zawsze aktualne informacje i komunikować się telefonicznie lub pocztą
elektroniczną. BMW ConnectedDrive1 obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW,
ich pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.

BMW ConnectedDrive z inteligentnymi usługami i systemami wspomagającymi kierowcę oferuje właściwe wyposażenie dla każdego. Usługi i aplikacje BMW ConnectedDrive zapewniają więcej swobody poprzez różnorodne formy łączności pomiędzy
kierowcą, samochodem i światem zewnętrznym. Systemy wspomagające kierowcę BMW ConnectedDrive podnoszą
bezpieczeństwo i komfort jazdy BMW. Inteligentne systemy odciążają kierowcę i minimalizują zagrożenia w ruchu drogowym.

Muzyka, która dociera wszędzie. Z opcjonalną Rozrywką Online2 można u jednego z partnerów muzycznych BMW, takich
jak Napster, otworzyć sobie konto umożliwiające pobieranie muzyki i korzystać z niego również w każdym urządzeniu obsługiwanym przez dostawcę serwisu. Daje to bezpośredni i nieograniczony dostęp do milionów utworów muzycznych.

Usługi BMW ConnectedDrive dostarczają w drodze wielu informacji, rozrywki i oferują dodatkowe usługi i funkcje.
Oferta obejmuje na przykład dostęp do aktualnych informacji lokalnych takich jak pogoda, wiadomości, wyszukiwarka online
GoogleTM czy praktyczne funkcje biurowe. Oprócz tego w menu ConnectedDrive można korzystać bezpośrednie w aucie i bez
używania smartfona z takich usług i funkcji jak informacje o parkingach czy przewodniki turystyczne i hotelowe.
Wyposażenie obejmuje również komfortowe, bezpieczne i nieograniczone czasowo korzystanie z aplikacji na smartfony. Usługi
ConnectedDrive umożliwiają dostęp do Sklepu BMW ConnectedDrive, w którym zawsze i wszędzie można wygodnie zestawiać, zamawiać i przedłużać usługi i aplikacje według indywidualnych potrzeb. Oprócz tego usługi ConnectedDrive oferują
jeszcze inne funkcje, dzięki którym jazda BMW jest niezwykłym przeżyciem.

1
2
3
4

Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach ważności usług i kosztach, uzyskać można na stronie www.bmw.pl/connecteddrive,
w cenniku oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +48 885 269 269 od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 20.00.
Warunkiem korzystania jest wyposażenie ConnectedDrive i system nawigacyjny Professional.
Działanie systemu może być ograniczone w ciemności lub we mgle.
Warunkiem korzystania jest pakiet nawigacyjny ConnectedDrive lub pakiet usług ConnectedDrive.

Odpręż się i zdaj się na swoje BMW. Opcjonalny system
asystujący kierowcy3 obejmuje działające na bazie kamery ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu z ostrzeganiem przed
kolizją. Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem
i pieszymi z miejską funkcją hamowania 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.

Wyszuka dla Ciebie najciekawsze cele. Opcjonalna usługa
Concierge4 umożliwia za naciśnięciem przycisku połączenie
telefoniczne z konsultantem infolinii BMW. Znajdzie on na
przykład żądaną restaurację, najbliższy bankomat lub dyżurną
aptekę i na życzenie wyśle odpowiednie dane adresowe bezpośrednio do systemu nawigacyjnego.
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Układ jezdny.

Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.

Bezpieczeństwo.

Optymalne bezpieczeństwo dzięki najnowszym technologiom BMW.

 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) o rozszerzonym zakresie funkcji rozpoznaje niestabilność pojazdu
i natychmiast stabilizuje samochód.

 Reflektory adaptacyjne z adaptacyjnym sterowaniem
światłem zapewniają w każdej sytuacji optymalne oświetlenie
drogi i zwiększają czynne bezpieczeństwo jazdy.

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.
Napęd na tylną oś zapewnia typową dla BMW precyzję kierowania, zwinność i sportowe właściwości jezdne. Umożliwia precyzyjną pracę układu kierowniczego pozbawioną wpływu układu napędowego oraz idealny rozkład masy w proporcjach 50:50. Ten
z kolei gwarantuje dobrą trakcję i wysoką stabilność kursu na zakrętach.
Opcjonalna 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic1 dostosowuje się do indywidualnego stylu jazdy. Od komfortowej,
spokojnej jazdy po bardzo dynamiczną. W trybie sportowym tryb zmiany biegów skonfigurowano pod kątem najwyższych osiągów. Możliwa jest również ręczna zmiana przełożeń dźwignią biegów lub dźwigienkami przy kierownicy.

 Zasłony powietrzne w odpowiedni sposób kierują powie-  Czujniki mierzą ciśnienie w oponach w każdym kole.
trze w pasie przednim i przednich nadkolach, zmniejszając tur- W przypadku utraty ciśnienia wskaźnik ciśnienia w oponach
bulencje, opory powietrza i zużycie paliwa.
natychmiast ostrzega kierowcę.

Opcjonalny adaptacyjny układ jezdny elektronicznie dostosowuje zawieszenie do stanu nawierzchni i warunków jazdy.
Oprócz tego kierowca może wybrać przełącznikiem właściwości jezdnych charakterystykę pracy układu jezdnego – od komfortowej po wybitnie sportową i zwinną.
Opcjonalny adaptacyjny sportowy układ kierowniczy1 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.
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.

1

Standard w M240i xDrive.

 Inteligentne połączenie alarmowe w razie potrzeby
automatycznie nawiązuje poprzez infolinię BMW kontakt
z jednostką pogotowia ratunkowego – bez prywatnego telefonu komórkowego.

 wyposażenie standardowe

 wyposażenie dodatkowe

 W pełni ukryty system antykapotażowy chroni pasażerów Cabrio w razie wywrócenia się auta dzięki automatycznie
wysuwanym pałąkom antykapotażowym.

INDYWIDUALNOŚĆ I
WSZECHSTRONNOŚĆ.
WYPOSAŻENIE: Modele BMW, samochody BMW M Performance,
najważniejsze wyposażenie, 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 2.
01

03

02

04

[ 01 ] BMW serii 2 Cabrio w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze brązowym
ze srebrnym połyskiem i z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich
Double Spoke 385.

[ 02 ] Fotele w opcjonalnej skórze Dakota w kolorze terakoty nadają wnętrzu elegancką
i przytulną atmosferę.

[ 03 ] BMW serii 2 Coupé z opcjonalnym lakierem w kolorze bieli alpejskiej i opcjonalnymi
17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Y Spoke 380 (standard w 228i oraz 225d).
[ 04 ] Kokpit z kierownicą skórzaną, 1-strefową klimatyzacją automatyczną, radiem
BMW Professional z ekranem 6,5 cala i opcjonalnymi przyciskami wielofunkcyjnymi
na kierownicy przekonuje już na pierwszy rzut oka.

Standard w 225d i 230i.

1

Tylko w BMW serii 2 Coupé.

05

[ 05 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 378, 7 J x 16, opony 205/55 R 16
(standard w 218i, 220i, 218d, 220d i 220d xDrive1).

36 | 37 Wyposażenie

MODEL LUXURY LINE.

 wyposażenie standardowe

06 

Zakres wyposażenia wewnętrznego:

Zakres wyposażenia zewnętrznego:

 listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
 fotele w skórze Dakota w kolorze ostrygowym z akcentem w ciemnym
kolorze ostrygowym; alternatywnie fotele w skórze Dakota w kolorze
terakoty; oferowane są również inne tapicerki
 sportowa kierownica skórzana
 kluczyk samochodowy ze wstawką w perłowym chromie
 listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline Stream z matową
listwą akcentową w kolorze oksydowanego srebra; alternatywnie listwy
wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline Pure z listwą matową listwą
akcentową w kolorze oksydowanego srebra; oferowane są też inne listwy
wewnętrzne
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowoczerwonej
lub białej
 pakiet oświetlenia

 atrapa chłodnicy BMW z 11 ekskluzywnymi listwami grilla w błyszczącym
chromie
 zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi w błyszczącym
chromie
 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 380
 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 387 z ogumieniem
mieszanym; oferowane są również inne obręcze kół
 boczny napis „Luxury Line”
 elementy zewnętrzne Chrome Line
 zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi w błyszczącym
chromie
 końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie

01 

 wyposażenie dodatkowe

03 

07 

02 

04 

05 

[ 01 ] Dwukolorowa deska rozdzielcza nadaje wnętrzu szlachetny wygląd. A sportowa
kierownica skórzana z przyciskami wielofunkcyjnymi doskonale leży w dłoniach.

[ 03 ] Fotele w tapicerce skórzanej Dakota w kolorze ostrygowym i z funkcją podgrzewania1
gwarantują przyjemną i przytulną atmosferę wewnątrz auta.

[ 02 ] Boczny napis „Luxury Line”.

[ 04 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 380, 7 J x 17, opony 205/50 R 17.
[ 05 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 387 z ogumieniem mieszanym,
przód 7,5 J x 18, opony 225/40 R 18, tył 8 J x 18, opony 245/35 R 18.

1

Wyposażenie dodatkowe.

Model Luxury Line obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage.

[ 06 ] BMW serii 2 Cabrio Luxury Line w opcjonalnym metalizowanym lakierze w kolorze
granatu oceanu.

[ 07 ] BMW serii 2 Coupé Luxury Line w opcjonalnym metalizowanym lakierze w kolorze
księżycowego srebra.
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MODEL SPORT LINE.
Wyposażenie wnętrza w Sport Line:
 listwy progowe z aluminium z napisem „BMW”
 fotele sportowe w tkaninie Track w kolorze antracytowym z akcentem
w kolorze szarym lub czerwonym
 fotele sportowe w skórze 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 kontrastującym czerwonym pierścieniem
 listwy wewnętrzne w błyszczącym kolorze czarnym z listwą akcentową
w matowym kolorze czerwonego koralu
 listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline Pure z matową listwą akcentową w kolorze oksydowanego srebra; oferowane są też inne listwy ozdobne
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej

01 

 wyposażenie standardowe

 przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
 pakiet oświetlenia

 wyposażenie dodatkowe

06 

Wyposażenie zewnętrzne w Sport Line:
 atrapa chłodnicy BMW z ośmioma ekskluzywnie ukształtowanymi listwami
grilla w błyszczącym kolorze czarnym
 zderzak przedni ze specyficznymi elementami stylistycznymi
w błyszczącym kolorze czarnym
 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 379
 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 384
z ogumieniem mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół
 boczny napis „Sport Line”
 lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii lub w błyszczącym kolorze czarnym
 zderzak tylny ze specyficznymi elementami stylistycznymi w błyszczącym
kolorze czarnym
 końcówka rury wydechowej w czarnym chromie

03 

07 

02 

04 

05 

[ 01 ] Deska rozdzielcza z listwą wewnętrzną w błyszczącym kolorze czarnym i czerwoną
listwą akcentową prezentuje się jednocześnie sportowo i elegancko.

[ 03 ] Fotele sportowe w opcjonalnej tapicerce ze skóry Dakota w kolorze czarnym z czerwonym akcentem podkreślają sportową atmosferę wnętrza.

[ 02 ] Boczny napis „Sport Line”.

[ 04 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 379, 7,5 J x 17, opony 225/45 R 17.
[ 05 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 384 z ogumieniem mieszanym,
przód 7,5 J x 18, opony 225/40 R 18, tył 8 J x 18, opony 245/35 R 18.

Model Sport Line obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage.

[ 06 ] BMW serii 2 Cabrio Sport Line w opcjonalnym metalizowanym lakierze w kolorze
bieli mineralnej.

[ 07 ] BMW serii 2 Coupé Sport Line w opcjonalnym metalizowanym lakierze w kolorze
szarym mineralnym.
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MODEL M SPORT.

 wyposażenie standardowe

Wyposażenie wnętrza w pakiecie sportowym M:

Wyposażenie zewnętrzne w pakiecie sportowym M:

 listwy progowe M, podnóżek M, podparcie kolan w przestrzeni na nogi
po stronie kierowcy z prawej
 sportowe fotele przednie w tapicerce Hexagon z tkaniny i alcantary
w kolorze antracytowym; oferowane są też inne tapicerki
 kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
 antracytowa podsufitka BMW Individual
 zestaw wskaźników z prędkościomierzem i obrotomierzem ze skalą
zegarową i kontrastującym czerwonym pierścieniem
 listwy wewnętrzne z aluminium Hexagon z listwą akcentową w matowym
kolorze niebieskim; oferowane są też inne listwy ozdobne
 skrócona dźwignia biegów ze znaczkiem M1
 przełącznik właściwości jezdnych z dodatkowym trybem SPORT+
 oświetlenie ambientowe o zmiennej barwie pomarańczowej lub białej
 kluczyk samochodowy ze wstawką w kolorze niebieskim Estoril
 pakiet oświetlenia

 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 z frontem w błyszczącym kolorze czarnym
 17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 460 M
z ogumieniem mieszanym
 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 461 M
w metalizowanym kolorze Ferric Grey
 sportowy układ jezdny M
 adaptacyjny układ jezdny M
 błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line
 znaczek M po bokach
 końcówka rury wydechowej w błyszczącym chromie
 ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze niebieskim Estoril; oferowane
są też inne lakiery
 sportowe hamulce M z niebieskimi zaciskami

01 

 wyposażenie dodatkowe

05 

03 

06 

02 

04 

[ 01 ] Listwy wewnętrzne z aluminium Hexagon i kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi nadają wnętrzu sportowy wygląd.

[ 03 ] Fotele sportowe w tapicerce Hexagon z tkaniny i skóry w kolorze antracytowym z kontrastującymi szwami w kolorze królewskiego błękitu podkreślają sportowy, wyrazisty wygląd wnętrza.

[ 02 ] 17-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 460 M z ogumieniem
mieszanym, przód 7,5 J x 17, opony 225/45 R 17, tył 8 J x 17, opony 245/40 R 17.

[ 04 ] 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 461 M w metalizowanym
kolorze Ferric Grey z ogumieniem mieszanym, przód 7,5J x 18, opony 225/40 R18, tył 8J x 18,
opony 245/35 R18.

1

Tylko w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną.

Model M Sport obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage.

[ 05 I 06 ] BMW serii 2 Coupé i BMW serii 2 Cabrio w wersji M Sport w opcjonalnym, oferowanym ekskluzywnie w modelu M Sport lakierze metalizowanym w kolorze niebieskim Estoril.
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BMW M240i COUPÉ I CABRIO.

GENY M W STANDARDZIE.
BMW M240i łączy w sobie całe doświadczenie inżynierów BMW M, jakie zostało wykorzystane przy precyzyjnej
konfiguracji napędu, zawieszenia i układu kierowniczego. Dla kierowcy jest to odczuwalne w postaci precyzyjnego
prowadzenia, sportowych właściwości jezdnych i bardzo intensywnych wrażeń z jazdy. 6-cylindrowy silnik benzynowy
M Performance TwinPower Turbo generuje moc 250 kW (340 KM) i maksymalny moment obrotowy 500 Nm –
a towarzyszy mu wyjątkowe brzmienie. Opcjonalny inteligentny napęd na cztery koła xDrive, oferowany także
w BMW M240i Cabrio, gwarantuje wyśmienite przeniesienie mocy na drogę. Obniżony opcjonalny adaptacyjny
układ jezdny ze zmienną charakterystyką amortyzatorów, adaptacyjny sportowy układ kierowniczy, opcjonalna
8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic oraz ekskluzywne 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich w metalizowanym kolorze Ferric Grey również przyczyniają się do nadzwyczajnej dynamiki jazdy. Lusterka zewnętrzne
lakierowane w metalizowanym kolorze Ferric Grey oraz pakiet aerodynamiczny M z powiększonymi wlotami powietrza1, specyficzne progi i pas tylny ze wstawką dyfuzora podkreślają sportowy charakter auta i również doskonale
się prezentują. Wewnątrz auta uwagę zwracają wyprofilowane fotele sportowe M i skórzana kierownica M.

Napis. Oznaczenie M240i z tyłu.

1

Światła przeciwmgielne niedostępne w połączeniu z pakietem aerodynamicznym M w M240i.

Listwy progowe z aluminiową wstawką i napisem „M240i”.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
01 

 wyposażenie standardowe

04 

08 

 wyposażenie dodatkowe
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02 
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07 

[ 01 ] Asystent świateł drogowych wspiera kierowcę w nocy,
automatycznie włączając i wyłączając światła drogowe stosownie do ruchu drogowego przed pojazdem.

[ 04 ] Reflektory ksenonowe (standard w M240i oraz M240i
xDrive) zapewniają najlepszą widoczność, a w połączeniu
w reflektorami adaptacyjnymi optymalne oświetlenie zakrętów.

[ 06 ] Halogenowe reflektory przeciwmgielne1 w pasie przednim zapewniają lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo
we mgle i przy silnych opadach śniegu.

[ 08 ] Otwieranie drzwi, uruchamianie silnika oraz otwieranie
i zamykanie dachu bez używania kluczyka – możliwe z dostępem komfortowym.

[ 11 ] Końcówka rury wydechowej w czarnym chromie,
podwójna (na zdjęciu w modelu Sport Line 220d, 220i,
225d oraz 230i).

[ 13 ] Odporna na zadrapania tylna szyba miękkiego dachu
zapewnia dobrą widoczność do tyłu. Chowa się w bagażniku
wraz ze złożonym miękkim dachem (BMW serii 2 Cabrio).

[ 02 ] Szklany dach, elektryczny, z funkcją przesuwania
i unoszenia, osłona przeciwsłoneczna, zabezpieczenie
przed zakleszczeniem, komfortowe otwieranie i zamykanie
(BMW serii 2 Coupé).

[ 05 ] Elementy zewnętrzne Chrome Line obejmujące detale
w błyszczącym chromie nadają autu wyjątkowo szlachetny
wygląd (standard w 230i oraz 225d).

[ 07 ] Charakterystyczne diodowe lampy tylne pozwalają już
na pierwszy rzut oka rozpoznać samochód jako BMW.

[ 09 ] Czujnik deszczu z automatyką świateł mijania w razie
potrzeby automatycznie włącza wycieraczki i światła mijania.

[ 12 ] Zdejmowana główka1 haka holowniczego nie zakłóca
sportowego wyglądu tyłu auta.

[ 14 ] Wiatrochron skutecznie chroni kierowcę i pasażera
przed przeciągami. Gdy nie jest potrzebny, można go złożyć
i schować w bagażniku (BMW serii 2 Cabrio).

[ 03 ] Błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line
wyróżniają się licznymi detalami wyposażenia w błyszczącym
kolorze czarnym (standard w M240i oraz M240i xDrive).

1
2

Opcja niedostępna w M240i oraz M240i xDrive.
Całkowicie automatyczne otwieranie i zamykanie do prędkości 50 km/h.

[ 10 ] Elektryczny wytłumiony miękki dach wyróżnia się wysoką izolacyjnością i można go otwierać i zamykać również podczas jazdy2.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
01 

 wyposażenie standardowe

08 

05 

 wyposażenie dodatkowe
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[ 01 ] Standardowe fotele przednie mają ręczną regulację
pozycji wzdłużnej, nachylanie oparcia, wysokości zagłówka
i siedziska oraz funkcję Easy Entry.

[ 04 ] Skórzana kierownica sportowa, czarna, trójramienna,
z grubym kołem i przyciskami wielofunkcyjnymi do łatwej
obsługi różnych funkcji (standard w 230i oraz 225d).

[ 06 ] 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia
zarówno komfortową i spokojną, jak i dynamiczną i sportową
jazdę (standard w M240i xDrive oraz 225d).

[ 08 ] Pakiet oświetlenia z wieloma lampami diodowymi wewnątrz i na zewnątrz zwiększa komfort i podkreśla szlachetny
charakter auta (na zdjęciu wchodzące w skład pakietu światło
ambientowe).

[ 11 ] System Harman Kardon Surround Sound ze wzmacniaczem cyfrowym o mocy 360 W, 7 kanałów, korekcja dźwięku
dedykowana dla danego samochodu, 12 głośników z głośnikiem centralnym.

[ 13 ] System asystujący2 kierowcy ostrzega przed mimowolnym zjechaniem z pasa ruchu i przed kolizją, a w razie niebezpieczeństwa samoczynnie wyhamowuje samochód.

[ 02 ] Kontroler iDrive Touch (wchodzi w skład systemu
nawigacyjnego Professional) umożliwia intuicyjną obsługę
za pomocą touchpada na kontrolerze iDrive.

[ 05 ] Sportowe fotele przednie oferują wysoki komfort
siedzenia i optymalne trzymanie boczne, a także elektryczną
regulację różnych ustawień.

[ 07 ] 2-strefowa klimatyzacja automatyczna obejmuje automatyczne zamykanie obiegu (AUC) z filtrem węglowym oraz
czujnikiem zaparowania i nasłonecznienia.3

[ 09 ] System nawigacyjny Professional1 obejmuje m.in.
zestaw głośnomówiący, złącze USB i radio BMW Professional.

[ 12 ] Kamera cofania wyświetla na monitorze pokładowym
obszar za pojazdem. Kierowcę wspomagają interaktywne linie
i oznaczenia przeszkód.

[ 14 ] Po złożeniu całego oparcia kanapy tylnej powstaje praktyczny, duży otwór bagażowy umożliwiający bezpieczny transport długich przedmiotów (BMW serii 2 Cabrio).

[ 03 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, koło kierownicy w czarnej skórze nappa, wyprofilowane
podparcia na kciuki.3

1
2
3

Korzyści: nawigacja, zestaw głośnomówiący i system audio z dużą pamięcią w jednym różnorodna obsługa łącznie z wprowadzaniem celu podróży pismem odręcznym idealna czytelność dzięki trójwymiarowej grafice i funkcji
dzielenia ekranu bezpłatne automatyczne aktualizacje map przez okres trzech lat
Działanie systemu może być ograniczone w ciemności lub we mgle.
Standard w M240i oraz M240i xDrive.

[ 10 ] Pakiet nawigacyjny ConnectedDrive obejmuje system nawigacyjny Professional, komfortowy system telefoniczny, usługę
Concierge, RTTI, usługi zdalne i usługi BMW ConnectedDrive.
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OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.

 wyposażenie standardowe

01 

04 

06 

02 

05 

07 

 wyposażenie dodatkowe

 akcesoria

ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
01

03 

02

03

05

04

06

08 

[ 01 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 378,
7 J x 16, opony 205/55 R 16 (standard w 218i, 220i, 218d,
220d i 220d xDrive1).

[ 04 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke
376, 7 J x 16, opony 205/55 R 162.

[ 07 ] 19-calowe obręcze kół BMW M Performance ze
stopów lekkich Double Spoke 405 M, przód 7,5 J x 19,
opony 225/35 R 19, tył 8 J x 19, opony 245/30 R 19.3

[ 01 ] Uchwyt z wysokiej jakości materiałów do rowerów szosowych. Prosty system zaciskowy umożliwia łatwy montaż na
dachu bez użycia narzędzi.

[ 03 ] Wanienka Sport do bagażnika. Antypoślizgowa, wytrzymała mata chroni bagażnik przed brudem i wilgocią. W kolorze
czarno-czerwonym pasującym do Sport Line.

[ 05 ] Stabilny adapter USB do integracji i jednoczesnego
ładowania kompatybilnych urządzeń iPod i iPhone Apple.

[ 02 ] 16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke
654, 7 J x 16, opony 205/55 R 162.

[ 05 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke
655, 7,5 J x 17, opony 225/45 R 17.

[ 08 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double
Spoke 361 Ferric Grey, przód 7,5 J x 19, opony 225/35 R 19,
tył 8 J x 19, opony 245/30 R 19.3

[ 02 ] Wieszak na odzież Travel & Comfort umożliwia przewóz
garderoby bez zagnieceń. Można go używać również poza samochodem.

[ 04 ] Do wielu aktualnych telefonów komórkowych oferowane są różne adaptery Snap-In służące do łączenia z anteną,
przechowywania i ładowania telefonów.

[ 06 ] Dywaniki całoroczne Sport. Dopasowane dywaniki
chronią przestrzeń na nogi przed wilgocią i brudem.
W kolorze czarno-czerwonym pasującym do Sport Line.

[ 03 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke
385, przód 7,5 J x 18, opony 225/40 R 18, tył 8 J x 18, opony
245/35 R 18.

[ 06 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Turbine
Styling 381, 7,5 J x 17, opony 225/45 R 17.

1
2
3

Opcja dostępna tylko w BMW serii 2 Coupé.
Opcja niedostępna w 230i i 225d.
Te oraz inne obręcze kół znajdziesz również w ofercie oryginalnych akcesoriów BMW na stronie www.bmw.pl

Odkryj innowacyjne rozwiązania BMW obejmujące 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

 wyposażenie dodatkowe

MODEL M SPORT

 Niemetalizowany U668 czarny.

 Niemetalizowany 300 biel alpejska1

 Metalizowany 475 szafirowoczarny2

 Metalizowany B66 księżycowe srebro

 Metalizowany B53 połyskujący brąz

 Metalizowany A76 granat oceanu

 Metalizowany B38 granat nocy

 Metalizowany B44 pomarańczowy Valencia

 Metalizowany B39 szary mineralny2

 Metalizowany A96 biel mineralna

 Metalizowany A83 srebro lodowcowe2

 Metalizowany A75 czerwień Melbourne2

1
2
3

Standard w modelu M Sport, M240i oraz M240i xDrive.
Opcja w modelu M Sport, M240i oraz M240i xDrive.
Wyłącznie w modelu M Sport, M240i oraz M240i xDrive.

 Metalizowany B45 niebieski Estoril3

[ 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.
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KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

TKANINA

POŁĄCZENIE TKANINY I
SKÓRY

 wyposażenie standardowe

SKÓRA

Dostępność

LISTWY WEWNĘTRZNE

Dostępność

 wyposażenie dodatkowe

Dostępność

Dostępność

 Model podstawowy
 Model Advantage

Tkanina Move
BDAT antracytowa

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCSW czarna2, 3

 Model podstawowy
 Model Advantage

4CG satynowe srebro,
matowe

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

 Model Sport Line

Tkanina Track
BEL2 antracytowa,
akcent czerwony

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCB8 terakota2, 3

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Sport Line

4GH perłowy ciemny,
listwa akcentowa: matowe,
oksydowane srebro

 Model Sport Line

Tkanina Track
BEL1 antracytowa,
akcent szary

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCOM ostrygowa,
akcent ostrygowy ciemny,
kolor wnętrza czarny2, 3

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Sport Line
 Modell M Sport

4GD czarne błyszczące,
listwa akcentowa: matowe,
oksydowane srebro2

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

czarny1

 Model Sport Line

Skóra Dakota
LCL3 czarna,
akcent czerwony3

 Model Sport Line

4LV czarne błyszczące,
listwa akcentowa: matowy
koral

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

ostrygowy

KOLORY WNĘTRZA

Dostępność

drewno szlachetne Fineline
Pur, listwa akcentowa:
matowe, oksydowane
srebro2

Dostępność

 Model M Sport

Tkanina Hexagon
i alcantara HAAT,
antracytowa.1

 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCL5 koralowy,
akcent czarny2, 3

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4GK aluminium z delikatnym szlifem podłużnym,
listwa akcentowa: matowe
oksydowane srebro1

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Sport Line

Tkanina/skóra Breeze
CBAT antracytowy,
kolorystyka wnętrza czarna

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Skóra Dakota
LCL9 ostrygowa,
akcent ostrygowy ciemny,
kolor wnętrza ostrygowy2, 3

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4FT aluminium z delikatnym szlifem podłużnym,
listwa akcentowa: czarna,
błyszcząca1

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

388 czarny1

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Sport Line

Tkanina/skóra Breeze
CBOP ostrygowy,
kolorystyka wnętrza czarna

 Model Sport Line

Skóra Dakota
LCNL czarna
z niebieskimi szwami2, 3

 Model M Sport

4WF aluminium Hexagon,
listwa akcentowa: matowy
niebieski1

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

3YA antracyt ze srebrnym
połyskiem2

 Model M Sport

4WG aluminium Hexagon,
listwa akcentowa: czarna,
błyszcząca1

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

3YF brązowy ze srebrnym
połyskiem2

 Model podstawowy
 Model Advantage
 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

4LC drewno szlachetne
Fineline Stream, listwa
akcentowa: matowe,
oksydowane srebro2

Prosimy zwrócić uwagę, 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.
Prosimy pamiętać, że kolor wnętrza zależy od wybranego koloru tapicerki.

1
2
3

KOLORY POSZYCIA DACHU

Standard także w modelu M240i oraz M240i xDrive.
Opcjonalnie także w modelu M240i oraz M240i xDrive.
W BMW serii 2 Cabrio skóra Dakota obejmuje technologię SunReflective na fotelach przednich, tylnych,
podłokietniku środkowym i podłokietnikach w drzwiach.

Dostępność

218d

220d
220d xDrive

225d

1455 [1475]

1475 [1500]

1545 [1560]

1450 [1470]

1465 [1485]

[1505]

–

–

–

[1615]

–

[1560]

–

Dopuszczalna masa całkowita

kg

1850 [1870]

1890 [1910]

1910 [1935]

1980 [1995]

1885 [1905]

1900 [1920]

[1940]

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive)

kg

–

–

–

[2050]

–

[1995]

–

Ładowność

kg

510 [510]

510 [510]

510 [510]

510 [510]

510 [510]

510 [510]

510

Ładowność (xDrive)

kg

–

–

–

[510]

–

[510]

–

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2

kg

680 [680]

680 [680]

715 [715]

–

690 [690]

710 [710]

710

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2 (xDrive)

kg

–

–

–

–

–

750

–

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

kg

1300/1500
[1300/1500]

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

–

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500

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

kg

–

–

–

–

–

[1500/1500]

–

l

390

390

390

390

390

390

390

3/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

cm3

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

100 (136)/4400

135 (184)/5000

185 (252)/5200

250 (340)/5500

110 (150)/4000

140 (190)/4000

165 (224)/4400

Pojemność bagażnika

1521 (M235i: 1516)

780 (M235i: 802)

2690

1774

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

1436

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

220/1250 – 4300

962

4432 (M235i: 4454)

Silnik3, 4
Cylindry / zawory

927

M240i
M240i xDrive

1415 [1435]

kg

Masa

1403

230i

kg

Masa własna WE1 (xDrive)

1018

220i

Masa własna WE1

BMW SERII 2 COUPÉ

1418 (M235i: 1408)

218i
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1556 (M235i: 1534)

290/1350 – 4250
350/1450 – 4800 500/1520 – 4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000
[270/1350 – 4600]

1984

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu

Napęd tylny

Napęd tylny

Napęd tylny

Napęd tylny /
napęd na
cztery koła

Napęd tylny

Napęd tylny /
napęd na
cztery koła

Napęd tylny

Standardowa skrzynia biegów

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

–

–

–

8-stopniowa
sportowa
Steptronic

–

8-stopniowa
Steptronic

–

210 [210]

235 [230]

2506 [2506]

2506 [2506]

[243]

Standardowa skrzynia biegów (xDrive)

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

Osiągi
Prędkość maksymalna

km/h

213 [213]

230 [230]

Prędkość maksymalna (xDrive)

s

–

–

–

[2506]

–

[225]

–

Przyspieszenie 0 – 100 km/h

s

8,8 [8,9]

7,1 [7,2]

5,8 [5,6]

4,8 [4,6]

8,4 [8,2]

7,1 [7,0]

[6,2]

Przyspieszenie 0 – 100 km/h (xDrive)

s

–

–

–

[4,4]

–

[6,9]

–

6,9 – 6,3
[6,8 – 6,2]

8,1– 7,6
[7,4 – 7,0]

8,5 – 8,1
[7,4 –7,2]

10,6
[9,4]

5,3 – 4,8
[5,0 – 4,6]

5,4 – 5,0
[4,8 – 4,4]

[5,4 – 5,1]

Zużycie paliwa3, 4, 5
Cykl miejski

l/100 km

Cykl miejski (xDrive)

l/100 km

–

–

–

[9,8]

–

[5,5 – 5,1]

–

Cykl pozamiejski

l/100 km

4,8 – 4,4
[4,8 – 4,4]

5,0 – 4,7
[5,0 – 4,7]

5,2 – 5,1
[5,0 – 4,9]

6,2
[5,8]

3,9 – 3,6
[3,8 – 3,4]

3,8 – 3,5
[3,9 – 3,6]

[4,1 – 3,9]

Cykl pozamiejski (xDrive)

l/100 km

–

–

–

[6,0]

–

[4,3 – 3,9]

–

Cykl mieszany

l/100 km

5,6 – 5,1
[5,5 – 5,1]

6,1– 5,7
[5,9 – 5,5]

6,4 – 6,2
[5,9 – 5,7]

7,8
[7,1]

4,4 – 4,0
[4,2 – 3,8]

4,4 – 4,1
[4,3 – 4,0]

[4,6 – 4,3]

Cykl mieszany (xDrive)

l/100 km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

g/km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (xDrive)

g/km

Klasa energetyczna (xDrive)
Pojemność zbiornika paliwa ok.

l

–

–

–

[7,4]

–

[4,7 – 4,3]

–

130 – 119
[129 – 118]

140 –131
[135 –126]

147–142
[134 –130]

179
[163]

116 – 106
[111 – 101]

115 –107
[113 –104]

[121 – 114]

–

–

–

[169]

–

[124 – 113]

–

B [B/A]

C/B [B]

C [B]

E [D]/[D]

A [A/A+]

A [A+]

[A]

52

52

52

52

52

52

52
1

Koła
Rozmiar opon przód / tył
Rozmiar obręczy kół przód / tył
Materiał

205/55 R 16 V

205/55 R 16 V

205/50 R 17 W

225/40/
245/35 ZR 18 Y

205/55 R 16 V

205/55 R 16 V

205/50 R 17 Y

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 17

7,5/8 J x 18

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 17

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

2
3

Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, masę kierowcy 68 kg i 7 kg
bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe
zwiększa tę wartość.
Rzeczywista masa przyczepy nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy przyczepy i dopuszczalnego
obciążenia haka holowniczego.
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). Dane dotyczące
mocy i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.

4

5

6

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.
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.
Ograniczona elektronicznie.

Wartości w [ ] dotyczą pojazdów ze skrzynią Steptronic.

218d

220d

225d

1595 [1615]

1615 [1645]

1690 [1705]

1595 [1615]

1610 [1630]

[1650]

–

–

–

[1745]

–

–

–

Dopuszczalna masa całkowita

kg

1965 [1985]

1990 [2010]

1980 [2010]

2045 [2060]

1990 [2010]

2005 [2025]

[2015]

Dopuszczalna masa całkowita (xDrive)

kg

–

–

–

[2100]

–

–

–

Ładowność

kg

470 [470]

470 [470]

440 [440]

430 [430]

470 [470]

470 [470]

[440]

Ładowność (xDrive)

kg

–

–

–

[430]

–

–

–

kg

750 [750]

750 [750]

750 [750]

–

750 [750]

750 [750]

[750]

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej2
Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej (xDrive)

kg

–

–

–

–

–

–

–

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

kg

1300/1500
[1300/1500]

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

–

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

[1500/1500]

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

kg

–

–

–

–

–

–

–

280 – 335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

2

Pojemność bagażnika

l

1521 (M235i: 1516)

780 (M235i: 802)

2690

1774

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

1383

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

3/4

4/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

1499

1998

1998

2998

1995

1995

1995

100 (136)/4400

135 (184)/
5000

185 (252)/5200

250 (340)/5500

110 (150)/4000

140 (190)/4000

165 (224)/4400

220/1250 – 4300

962

4432 (M235i: 4454)

Silnik3, 4
Cylindry / zawory

940

M240i
M240i xDrive

1570 [1590]

kg

Masa

1104

230i

kg

1028

220i

Masa własna WE1
Masa własna WE1 (xDrive)

BMW SERII 2 CABRIO

1413 (M235i: 1403)

218i
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1556 (M235i: 1534)

290/1350 – 4250
350/1450 – 4800 500/1520 – 4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000
[270/1350 – 4600]

1984

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu

Napęd tylny

Napęd tylny

Napęd tylny

Napęd tylny /
napęd na cztery
koła

Napęd tylny

Napęd tylny

Napęd tylny

Standardowa skrzynia biegów

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

–

–

–

8-stopniowa
sportowa
Steptronic

–

–

–

207 [205]

231 [226]

2506 [2506]

2506 [2506]

[235]

Standardowa skrzynia biegów (xDrive)

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

Osiągi
Prędkość maksymalna

km/h

208 [205]

225 [225]

Prędkość maksymalna (xDrive)

s

–

–

–

[2506]

–

–

–

Przyspieszenie 0 – 100 km/h

s

9,4 [9,6]

7,5 [7,7]

6,1 [5,9]

4,9 [4,7]

8,9 [8,7]

7,5 [7,4]

[6,4]

Przyspieszenie 0 – 100 km/h (xDrive)

s

–

–

–

[4,6]

–

–

–

7,5 – 6,9
[7,1 – 6,5]

8,6 – 8,0
[7,7–7,2]

8,9 – 8,5
[7,8 –7,6]

11,2
[9,8]

5,6 – 5,1
[5,4 – 4,9]

5,8 – 5,5
[5,2 – 4,7]

[5,7 – 5,4]

Zużycie paliwa3, 4, 5
Cykl miejski

l/100 km

Cykl miejski (xDrive)

l/100 km

–

–

–

[10,4]

–

–

–

Cykl pozamiejski

l/100 km

5,1 – 4,7
[5,0 – 4,6]

5,3 – 4,9
[5,2 – 4,9]

5,5 – 5,3
[5,3 – 5,1]

6,6
[6,0]

4,2 – 3,9
[3,9 – 3,6]

4,1– 3,8
[4,0 – 3,7]

[4,4 – 4,1]

Cykl pozamiejski (xDrive)

l/100 km

–

–

–

[6,3]

–

–

–

Cykl mieszany

l/100 km

6,0 – 5,5
[5,8 – 5,3]

6,5 – 6,1
[6,1– 5,7]

6,8 – 6,5
[6,2 – 6,0]

8,3
[7,4]

4,7– 4,3
[4,5 – 4,1]

4,7– 4,4
[4,4 – 4,1]

[4,9 – 4,6]

Cykl mieszany (xDrive)

l/100 km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym

g/km

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (xDrive)

g/km

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

l

–

–

–

[7,8]

–

–

–

139 – 129
[134 – 124]

149 –139
[140 –131]

155 –149
[142 –137]

189
[169]

124 –114
[118 –108]

124 –116
[117–108]

[128 –121]

–

–

–

[179]

–

–

–

B [B/A]

C/B [B]

C [B]

E [D]/[D]

A [A/A+]

A [A/A+]

[A]

52

52

52

52

52

52

52
1

Koła
Rozmiar opon przód / tył
Rozmiar obręczy kół przód / tył
Materiał

2

205/55 R 16 H

205/55 R 16 W

205/50 R 17 Y

225/40/
245/35 ZR 18 Y

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 17

7,5/8 J x 18

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 17

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

stop lekki

205/55 R 16 V

205/55 R 16 W

205/50 R 17 Y

3

Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, masę kierowcy 68 kg i 7 kg
bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe
zwiększa tę wartość.
Rzeczywista masa przyczepy nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy przyczepy i dopuszczalnego
obciążenia haka holowniczego.
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). Dane dotyczące
mocy i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.

4

5

6

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.
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.
Ograniczona elektronicznie.

Wartości w [ ] dotyczą pojazdów ze skrzynią Steptronic.
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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

Więcej o BMW

www.bmw.pl

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.
W różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wyposażenie standardowe i dodatkowe
poszczególnych modeli może odbiegać od wyposażenia i możliwości konfiguracji opisanych
w tym katalogu. Informacji o wersjach wyposażenia w danym kraju udzielają dealerzy BMW.
Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
© BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą
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