BMW M Gran Coupé
BMW M Coupé
BMW M Cabrio

Radość z jazdy

NOWE BMW M.
GRAN COUPÉ,
COUPÉ I CABRIO.

;/*&8"-"+Ä$0.0$/&
13;&%45"8*0/&.0%&-&

#BMWstories
BMW oznacza radość z jazdy. A najlepsze jest to,
że każdy przeżywa ją na swój indywidualny sposób.
Odkryj różnorodność na stronie
www.bmw.pl/BMWstories
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ODKRYJ WIĘCEJ.

BMW
KATALOGE

BMW M Gran Coupé,
BMW M Coupé i BMW M Cabrio
można odkrywać również w zupełnie wirtualny sposób: wystarczy
pobrać na swoje urządzenie aplikację Katalogi BMW i wybrać żądany model.
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W zależności od posiadanej umowy korzystanie
z internetu może być odpłatne.
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ZNIEWALAJĄCO MOCNE.
Nowe BMW M – absolutny top w trzech odsłonach Wystarczy naciśnięcie przycisku – i  koni mechanicznych ( kW) gotowych jest dać
z siebie wszystko. W centrum wydarzeń jesteś Ty, a wokół Ciebie luksusowe
materiały w doskonałym wykończeniu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz
Gran Coupé, Coupé czy Cabrio: podczas jazdy będziesz cieszyć się idealną
symbiozą wysokich osiągów, ekskluzywności, dynamiki i prestiżu. Witamy
w najmocniejszym BMW M wszech czasów.

SYMFONIA
W TONACJI M.
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SKOMPONOWANE SPECJALNIE
DLA CIEBIE.
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PIERWSZE SKRZYPCE POŚRÓD COUPÉ.

SILNIK TO ORKIESTRA.
A TY JESTEŚ DYRYGENTEM.
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NAJLEPSZY BIS:
SPOJRZENIE NA TYŁ.
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TRZEJ WIRTUOZI – I KAŻDY MISTRZEM.

INNOWACJE
I TECHNOLOGIE.
SILNIK M TWIN POWER TURBO: moc i maksymalna wydajność.
BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT: Sztuka inżynierska na najwyższym poziomie.
UKŁAD JEZDNY: Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.
BMW CONNECTED DRIVE: Usługi, aplikacje i systemy wspomagające kierowcę.
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Silnik M TwinPower Turbo.
Moc i maksymalna wydajność.

Technologia M TwinPower Turbo łączy wysoką moc i imponującą wydajność. -cylindrową jednostkę benzynową z grupy silników EfficientDynamics wyróżnia spontaniczna reakcja, liniowa charakterystyka mocy, wysokoobrotowy charakter i niesamowity
ciąg. Już nieco powyżej obrotów biegu jałowego aż po ich wysoki zakres silnik oferuje wysoki moment obrotowy. Rezultatem
tego jest niesamowita elastyczność w każdej sytuacji i fenomenalna moc na wysokich obrotach.

-CYLINDROWY SILNIK BENZYNOWY M TWINPOWER TURBO.
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Moc  kW ( KM) i moment obrotowy sięgający  Nm nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do osiągów -cylindrowego silnika benzynowego M TwinPower Turbo i umożliwiają Gran Coupé i Coupé przyspieszanie od  do  km w jedyne
, s (Cabrio: , s). Jednostkę napędową o pojemności , l wyróżnia imponująco szybka reakcją i wysoki moment obrotowy
już od obrotów biegu jałowego, tak więc nawet najlżejsze naciśnięcie pedału gazu pozwala poczuć niesamowity ciąg i elastyczność silnika.
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BMW EfficientLightweight.

Sztuka inżynierska na najwyższym poziomie.
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Starannie dobrane rozwiązania aerodynamiczne optymalizują, szczególnie przy dużych prędkościach, dynamikę jazdy, stabilność
i kontrolę nad samochodami M.
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BMW EfficientLightweight ma w samochodach M najwyższy priorytet. Bo możliwie niska masa jest niezbędna dla doskonałej
dynamiki jazdy i wzorcowej wydajności. BMW M konsekwentnie stosuje tę zasadę przy konstruowaniu pojazdów – i stale ją ulepsza. Pytanie, które nasi inżynierowie stale sobie zadają, brzmi: gdzie oszczędność masy ma sens, a gdzie nie? Odpowiedzią jest
inteligentna lekka konstrukcja.
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PSB[OJFQPXUBS[BMOFXSBĚFOJB[KB[EZTBNPDIPEFN.
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Układ jezdny.

Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.
Nowe BMW M Gran Coupé, nowe BMW M Coupé i nowe BMW M Cabrio nie obowiązują zwykłe reguły: jako samodzielne
projekty firmy BMW M GmbH są konsekwentną realizacją filozofii M – i łączą wyśmienite osiągi z najwyższą funkcjonalnością
w codziennej eksploatacji. Aby spełnić ten ambitny cel, zaawansowany i wysokowydajny układ jezdny M zaprojektowano całkowicie od nowa.

Inteligentne połączenie komponentów i systemów regulacji układu jezdnego zapewnia maksymalną dynamikę jazdy i zwinność
oraz najwyższą precyzję i kontrolę nad pojazdem. Poznaj fascynująco autentyczne wrażenia z jazdy.
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BMW ConnectedDrive
Rozwiązania, które dają wolność.

Z dnia na dzień nasz świat jest coraz bardziej skomunikowany. Kierowcy BMW przyzwyczaili się już, że również ich samochód
komunikuje się z otoczeniem – że w podróży mogą pozyskiwać zawsze aktualne informacje, telefonować lub korzystać z poczty
elektronicznej. BMW ConnectedDrive obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW,
ich pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.

#.8$POOFDUFE%SJWF[JOUFMJHFOUOZNJVTñVHBNJJTZTUFNBNJXTQPNBHBKÅDZNJLJFSPXD×PGFSVKFXñBąDJXFXZQPTBĚFOJFEMB
LBĚEFHP6TñVHJJBQMJLBDKF#.8$POOFDUFE%SJWF[BQFXOJBKÅXJ×DFKTXPCPEZQPQS[F[S³ĚOPSPEOFGPSNZLPNVOJLBDKJ
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QPEOPT[ÅCF[QJFD[FóTUXPJLPNGPSUKB[EZ#.8*OUFMJHFOUOFTZTUFNZPEDJÅĚBKÅLJFSPXD×JNJOJNBMJ[VKÅ[BHSPĚFOJBXSVDIV
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USBOTNJUVKFJOGPSNBDKFJTUPUOFQPED[BTKB[EZXCF[QPąSFEOJNQPMVXJE[FOJBLJFSPXDZ/BDJąOJ×DJFQS[ZDJTLVVNPĚMJXJB
QS[FñÅD[FOJFOBXTLB[BOJF. LU³SBXZąXJFUMBS³XOJFĚCJFH QS×ELPąÇPCSPUPXÅXQPTUBDJEZOBNJD[OFHPQBTLBPCSPU³X
PSB[XTLB[³XLJ[NJBOZCJFHVTZHOBMJ[VKÅDFPQUZNBMOZNPNFOU[NJBOZQS[FñPĚFOJB

Usługi ConnectedDrive zapewniają Ci łączność ze wszystkim, co dla Ciebie ważne, oraz z ludźmi, którzy są Ci bliscy. Każda
funkcja pomyślana jest tak, aby dawać jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Usługi ConnectedDrive oferują szeroki wybór funkcji i aplikacji – Facebook, radio internetowe i funkcję dyktowania. Oprócz tego można korzystać również z wielu innych usług zamawianych
wedle uznania w Sklepie BMW ConnectedDrive. Znajdziesz tam zawsze informacje o dostępnych dla Ciebie usługach i aplikacjach, które możesz na życzenie zamawiać bezpośrednio w samochodzie – albo na portalu klienta „My BMW ConnectedDrive”
z komputera lub tabletu. W ten sposób zawsze samodzielnie decydujesz, z których usług z bogatej oferty chcesz korzystać.





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 +    codziennie od godz. . do ..
Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie.
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4&38*4#.84FSXJT#.8 #.8'JOBODJBM4FSWJDFTJĄXJBU#.8

 |  Wyposażenie

BMW M GRAN COUPÉ.








[ 01 | 03 ] Nowe BMW M6 Gran Coupé w opcjonalnym lakierze BMW Individual w kolorze
czystego metalicznego srebra w przekonujący sposób łączy fenomenalną stylistykę i sportowy
charakter.



[ 02 ] Sportowe wnętrze wyróżnia typowa dla M orientacja na kierowcę i doskonałe wykończenie
materiałów w nowym BMW M6 Gran Coupé. Konsola środkowa zwrócona lekko w stronę kierowcy
oferuje idealną ergonomię, a monitor pokładowy o przekątnej 10,2 cala zapewnia dostęp do
wszystkich istotnych danych.

Na zdjęciu BMW M Gran Coupé z opcjonalnym pakietem Competition (przewidywana dostępność od lipca  r.).

<> /JTLBQP[ZDKBTJFE[FOJBJXZTPLJFQPEQBSDJBCPD[OFPQDKPOBMOZDIGPUFMJXJFMPGVOLDZK
OZDI.PDIBSBLUFS[FLVCFñLPXZN OB[EK×DJVXPQDKPOBMOFKQFñOFKUBQJDFSDF#.8*OEJWJEVBM
[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FQMBUZOPXZN QP[XBMBKÅQPD[VÇLMJNBU
TQPSU³XNPUPSPXZDI



<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN 
QS[³E +Y PQPOZ3 UZñ +Y PQPOZ3

 |  Wyposażenie

BMW M COUPÉ.








[ 01 | 03 ] Nowe BMW M6 Coupé w opcjonalnym lakierze metalizowanym BMW Individual
w kolorze mroźnej czerwieni i z opcjonalnymi 20-calowymi obręczami kół M ze stopów lekkich Double Spoke 601 M z ogumieniem mieszanym przyspiesza puls jeszcze zanim ruszy
z miejsca.1





Na zdjęciu BMW M Coupé z opcjonalnym pakietem Competition (przewidywana dostępność od lipca  r.).
Przewidywana dostępność od lipca  r.
Standard w połączeniu z opcjonalnym pakietem Competition (przewidywana dostępność od lipca  r.).

[ 02 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, logo M, przyciskami M Drive,
dźwigienkami (tylko ze skrzynią dwusprzęgłową M), chromowaną wstawką i kontrastującymi
szwami pozwala przenieść się w świat wyścigów.

<> &LTLMV[ZXOFGPUFMFXJFMPGVOLDZKOF PQDKB PE[XJFSDJFEMBKÅXFXO×US[VTQPSUPXZ
DIBSBLUFSLBSPTFSJJBVUB,JFSPXDZJQBTBĚFSB[QS[PEVNBKÅEPEZTQP[ZDKJGPUFMFXQFñOFK
UBQJDFSDF[FTL³SZ[NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FD[BSOZN[XZUñPD[POZN
MPHP.OBPQBSDJV



<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF. PQDKB EXVLPMPSPXF 
QPMFSPXBOFOBXZTPLJQPñZTL [PHVNJFOJFNNJFT[BOZN QS[³E +Y PQPOZ3 
UZñ +Y PQPOZ3

 |  Wyposażenie

BMW M CABRIO.








[ 01 | 03 ] Równie ekskluzywne, co nowe BMW serii 6 Cabrio, jest też jego wyposażenie.
W opcjonalnym lakierze metalizowanym BMW Individual w kolorze mroźnym niebieskim
Cabrio prezentuje się niezwykle dynamicznie, a przy tym bardzo elegancko.



Na zdjęciu BMW M Cabrio z opcjonalnym pakietem Competition (przewidywana dostępność od lipca  r.).

[ 02 ] Opcjonalne listwy wewnętrzne BMW Individual z drewna szlachetnego jesionu słojowanego
w kolorze białym na desce rozdzielczej, uchwycie drzwi i konsoli środkowej oraz listwy akcentowe
w czarnym chromie na listwie dekoracyjnej deski rozdzielczej.

<> 0QDKPOBMOFGPUFMFXJFMPGVOLDZKOF.EMBLJFSPXDZJQBTBĚFSB[QS[PEV[BQFXOJBKÅJEFBMOÅ
FSHPOPNJ×JUS[ZNBOJFQPED[BTEZOBNJD[OFKKB[EZ/B[EK×DJV[PQDKPOBMOÅQFñOÅUBQJDFSLÅ
#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FCJBñFHPPQBMV



<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF4QPLF. LVUF [PHVNJFOJFN
NJFT[BOZN QS[³E +Y PQPOZ3 UZñ +Y PQPOZ3

 |  Wyposażenie

BMW Individual
Wyraz osobowości.

-BLJFS#.8*OEJWJEVBMSVCJOPXPD[BSOZ 
NFUBMJ[PXBOZ

Nowe BMW M Gran Coupé. 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 wewnętrzne z ekskluzywnego drewna szlachetnego lub lakierowane w fortepianowej czerni.
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.

5BQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ[NFSZOPT³XPEFMJLBUOFK
GBLUVS[FCSÅ["NBSP T[BNQBO CJBñZPQBM QMBUZOPXZ CSÅ[
$PIJCB PEH³SZEPEPñV 

1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FXLPMPS[FQMBUZOPXZN
[QPETVﬁULÅ[BMDBOUBSZXLPMPS[FQMBUZOPXZN

POZNAJ BMW INDIVIDUAL INTERAKTYWNIE.
APLIKACJA BMW INDIVIDUAL NA iPADA.

 |  Wyposażenie

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
 

 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF   XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF



 





 

 



 







 

[ 01 ] Diodowe reflektory adaptacyjne zapewniają w każdej
sytuacji automatycznie znacznie lepsze oświetlenie i widoczność niż konwencjonalne systemy.

[ 03 ] Lekki dyfuzor karbonowy z tyłu powoduje przy dużych prędkościach docisk tyłu, poprawiając tym samym
trakcję.1

[ 05 ] Aerodynamiczne lusterka zewnętrzne M z imitacją podwójnych nóżek podkreślają sportowo elegancki charakter auta.

<> -FLLJFIBNVMDFLBSCPOPXPDFSBNJD[OF.[BQFXOJBKÅ
PQUZNBMOÅUSBLDK× XZTPLÅXZUS[ZNBñPąÇUFSNJD[OÅJEñVĚT[ÅĚZ
XPUOPąÇ

<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF
4QPLF[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN QS[³E +Y 
PQPOZ3 UZñ +Y PQPOZ3

<> -JTUXZQSPHPXF[QPEąXJFUMBOZNOBQJTFN.TUBOPXJÅ
NPDOZBLDFOUQS[ZLBĚEZNXTJBEBOJV

[ 02 ] Charakterystyczne dla M skrzela podkreślają sportowy
wygląd auta.

[ 04 ] Karbonowy dach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) będący elementem inteligentnej lekkiej konstrukcji obniża środek ciężkości pojazdu.

[ 06 ] Atrapa chłodnicy M z podwójnymi listwami grilla
(BMW M6 Gran Coupé: z chromowanymi aplikacjami)
i znaczkiem „M6” podkreśla specyficzną stylistykę przodu M.

<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF
4QPLF. LVUF [PHVNJFOJFNNJFT[BOZN QS[³E +Y 
PQPOZ3 UZñ +Y PQPOZ3

<> )BNVMDF.[ѸQñZXBKÅDZNJѷUBSD[BNJQPQS[F[VĚZDJF
S³ĚOZDINBUFSJBñ³X[BQFXOJBKÅEPTLPOBñÅTLVUFD[OPąÇIB
NPXBOJB PEQPSOPąÇJEñVHÅĚZXPUOPąÇ

<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI%PVCMF
4QPLF. LVUF NBUPXPD[BSOF [PHVNJFOJFNNJFT[B
OZN QS[³E +Y PQPOZ3 UZñ +Y 
PQPOZ3

<> DBMPXFPCS×D[FL³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI4UBS4QPLF
. EXVLPMPSPXF LVUFJQPMFSPXBOF [PHVNJFOJFNNJF
T[BOZN QS[³E +Y PQPOZ3 UZñ +Y 
PQPOZ3

 /B[EK×DJV#.8.(SBO$PVQ©[PQDKPOBMOZNQBLJFUFN$PNQFUJUJPO QS[FXJEZXBOBEPTU×QOPąÇPEMJQDBS 
 5ZMLPXQPñÅD[FOJV[DBMPXZNJPCS×D[BNJL³ñ[FTUPQ³XMFLLJDI
 4UBOEBSEX#.8.$PVQ©J$BCSJP
 4UBOEBSEX#.8.(SBO$PVQ©







 |  Wyposażenie

NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
 



 

 



 

 

 

 

1",*&5$0.1&5*5*0/

[ 01 ] Aplikacja BMW M Laptimer1 precyzyjnie rejestruje na
torach wyścigowych takie dane jak pozycja pedału gazu, kąt
skrętu kół, przyspieszenia G i najlepsze czasy okrążeń.

[ 03 ] Wszystko istotne pod kontrolą ‒ zestaw wskaźników
M w technologii black panel obejmuje cztery zegary i kilka
wskaźników.

[ 05 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi ma mniejszą średnicę koła oraz wygląd ramion wzorowany na stylistyce obręczy kół M Double Spoke ze stopów
lekkich.

[ 02 ] System Bang & Olufsen High End Surround Sound
fascynuje pełnią brzmienia, aranżacją oświetlenia i wysuwanym
głośnikiem centralnym.2

[ 04 ] Skrzynia dwusprzęgłowa M z układem Drivelogic umożliwia automatyczny wybór biegu zoptymalizowany pod kątem
trakcji, funkcję Launch Control, Low Speed Assistance, funkcję Auto Start Stop.

[ 06 ] Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up ze wskazaniami specyficznymi dla M pokazuje ważne informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy – w trybie M obejmuje to
również wskazanie biegu i optymalny moment zmiany biegu.

<> .PDDZMJOESPXFHPTJMOJLBCFO[ZOPXFHP.5XJO1PXFS
5VSCPKFTUKFT[D[FXJ×LT[BJ[BQFXOJBQPU×ĚOZ[BTUS[ZLBESFOBMJ
OZ;XJ×LT[FOJFNPDZV[ZTLVKFTJ×QS[F[QPEOJFTJFOJFDJąOJFOJB
EPñBEPXBOJBXH³SOZN[BLSFTJFPCSPU³X

[ 07 ] Fotele wielofunkcyjne M w pełnej tapicerce skórzanej
oferują idealne trzymanie boczne również przy wybitnie sportowej jeździe.




Aplikacja dostępna w App Store.
 głośników o mocy muzycznej  W w BMW M Gran Coupé i Coupé.
 głośników o mocy muzycznej  W w BMW M Cabrio.

1BLJFU$PNQFUJUJPONBCZÇPGFSPXBOZPEMJQDBS

 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF   XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF



<> 1BLJFU$PNQFUJUJPO[BQFXOJBPED[VXBMOJFXZĚT[Å
EZOBNJL×KB[EZE[J×LJXZĚT[FKNPDZTJMOJLB CBSE[JFKCF[QP
ąSFEOJFNVE[JBñBOJVVLñBEVLJFSPXOJD[FHPJTQFDKBMOFKLPO
GJHVSBDKJVLñBEVKF[EOFHP;NPEZGJLPXBOZTQPSUPXZVLñBE
XZEFDIPXZ[DISPNPXBOZNJOBD[BSOPQPEX³KOZNJLPó
D³XLBNJSVSXZEFDIPXZDIHXBSBOUVKFQPU×ĚOFCS[NJFOJF
TJMOJLB%PUFHPEPDIPE[ÅFLTLMV[ZXOFDBMPXFPCS×D[F
L³ñ.[FTUPQ³XMFLLJDI[PHVNJFOJFNNJFT[BOZN

<> "LUZXOZTQPSUPXZVLñBEXZEFDIPXZ[LMBQBNJTUFSVKÅ
DZNJPGFSVKF[BMFĚOJFPEUSZCVKB[EZXZCJFSBOFHPQS[FñÅD[OJLJFN
XñBąDJXPąDJKF[EOZDITQPSUPXPTPD[ZTUFMVCVNJBSLPXBOF
CS[NJFOJF

 |  Kolory

KOLORYSTYKA KAROSERII.

 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF   XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF

#.8*/%*7*%6"-

 Niemetalizowany  biel alpejska

 Metalizowany A srebrny Silverstone

 Metalizowany A kosmiczny szary

 #.8*OEJWJEVBM9NSPĘOBCSZMBOUPXBCJFM NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBM9LBNJFóLTJ×ĚZDPXZ NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBM9NSPĘOZCSÅ[ NFUBMJ[PXBOZ

 Metalizowany B jatoba

 Metalizowany B szary Singapur

 Metalizowany  szaﬁrowoczarny

 #.8*OEJWJEVBM9OJFCJFTLJUBO[BOJU NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBM9SVCJOPXPD[BSOZ NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBM9D[BSOZDZUSZO NFUBMJ[PXBOZ

 Metalizowany A granat cesarski z brylantowym połyskiem

 Metalizowany B niebieski San Marino

 Metalizowany B pomarańczowy Sakhir

 #.8*OEJWJEVBMCSZMBOUPXBCJFM NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBMD[ZTUFNFUBMJD[OFTSFCSP

 #.8*OEJWJEVBMNSPĘOFTSFCSP NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBMNSPĘOFTSFCSPLBT[NJSTLJF NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBMNSPĘOZT[BSZ NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBMNSPĘOBD[FSXJFó NFUBMJ[PXBOZ

 #.8*OEJWJEVBMNSPĘOZOJFCJFTLJ NFUBMJ[PXBOZ

<,POﬁHVSBUPS#.8>4LPOﬁHVSVKTXPKFDBñLPXJDJFJOEZXJEVBMOF#.8%PXZCPSVTÅXT[ZTULJFTJMOJLJ LPMPSZJFMFNFOUZXZQPTBĚFOJB8J×DFK
OBTUSPOJFXXXCNXQMLPOﬁHVSBUPS
<1PMBLPMPS³X>1S[FETUBXJPOFUVUBKQPMBLPMPS³XNBKÅEBÇPH³MOFXZPCSBĚFOJFPXZHMÅE[JFLPMPS³XJNBUFSJBñ³X5XPKFHP#.88JFNZ
KFEOBL[EPąXJBED[FOJB ĚFGBSCZESVLBSTLJFOJF[BXT[FXJFSOJFPEEBKÅPEDJFOJFMBLJFSV UBQJDFSLJJMJTUFXXFXO×US[OZDI%MBUFHP[BMFDBNZPN³XJFOJF
XZCSBOZDILPMPS³X[EFBMFSFN#.8.PĚOBUBNS³XOJFĚPCFKS[FÇQS³CLJNBUFSJBñ³XJLPMPS³X BUBLĚFV[ZTLBÇQPNPDXQS[ZQBELVTQFDKBMOZDI
XZNBHBó

 |  Kolory

KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

 XZQPTBĚFOJFTUBOEBSEPXF   XZQPTBĚFOJFEPEBULPXF

TAPICERKI

#.8*/%*7*%6"-

5"1*$&3,*

 Rozszerzona tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze LKSW czarna

 Rozszerzona tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze LKA srebrny Silverstone

 Rozszerzona tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze LKDA pomarańczowy Sakhir

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#0#CJBñZPQBMJCSÅ["NBSP

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#$QMBUZOPXZ

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#1CSÅ["NBSP

 Pełna tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze XSW czarny

 Pełna tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze XA srebrny Silverstone

 Pełna tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze XDA pomarańczowy Sakhir

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#08CJBñZPQBMJD[BSOZ

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#1T[BNQBO

 1FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZ
NFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[F 
;#85CSÅ[$PIJCB

-*458:8&8/Ö53;/&

10%46'*5,"

 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM9&9
ESFXOPT[MBDIFUOF KFTJPOTñPKPXBOZCJBñZ

 1PETVﬁULB#.8*OEJWJEVBM9%
BMDBOUBSB QMBUZOPXB 

 AS drewno szlachetne, topola słojowana szara

 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM9&
ESFXOPT[MBDIFUOF D[FSXPOPCSÅ[PXZDJFNOZQMBUBO

 1PETVﬁULB#.8*OEJWJEVBM9%
BMDBOUBSB T[BNQBO 

 E drewno szlachetne Fineline, brązowe

 -JTUXZXFXO×US[OF#.8*OEJWJEVBM9&
D[BSOZMBLJFSGPSUFQJBOPXZ

 1PETVﬁULB#.8*OEJWJEVBM9%
CSÅ["NBSP 

 Pełna tapicerka ze skóry merynosów
o delikatnej fakturze XD brąz aragoński

LISTWY WEWNĘTRZNE

KOLOR WNĘTRZA

 MC karbon

 czarny

#.8*/%*7*%6"-

#
 .8.$BCSJP[UFDIOPMPHJÅ4VO3FﬂFDUJWF
1
 FñOBUBQJDFSLB#.8*OEJWJEVBM[FTL³SZNFSZOPT³XPEFMJLBUOFKGBLUVS[FPCFKNVKFGPUFMFQS[FEOJFJUZMOF
XSB[[[BHñ³XLBNJ CPD[LJES[XJ LPOTPM×ąSPELPXÅ[QPEñPLJFUOJLJFNPSB[EPMOÅD[×ąÇEFTLJSP[E[JFMD[FK
(³SOBD[×ąÇEFTLJSP[E[JFMD[FKPSB[H³SOBJEPMOBD[×ąÇCPD[L³XES[XJXTL³S[FOBQQBXLPMPS[FD[BSOZN

5
 ZMLPX#.8.(SBO$PVQ©J#.8.$PVQ©

8
 #.8.(SBO$PVQ©J#.8.$PVQ©UZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅ#.8*OEJWJEVBMXLPMPS[F
QMBUZOPXZN ;#$ 




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.

 1PETVﬁULB#.8*OEJWJEVBM
BMDBOUBSB BOUSBDZUPXB

8
 #.8.(SBO$PVQ©J#.8.$PVQ©UZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅ#.8*OEJWJEVBM
XLPMPS[FT[BNQBOB ;#1 
 8#.8.(SBO$PVQ©J#.8.$PVQ©UZMLPXQPñÅD[FOJV[UBQJDFSLÅ#.8*OEJWJEVBM
XLPMPS[FCSÅ[V"NBSP ;#1 MVCCJBñFHPPQBMV ;#0# 

 5ZMLPX#.8.(SBO$PVQ©




 |  Dane techniczne

BMW M Coupé

BMW M Cabrio
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BMW M Gran Coupé

kg





kg







Ładowność

kg







Dopuszczalny nacisk osi przedniej / tylnej

kg

/

/

/

Moc znamionowa przy znamionowej prędkości obrotowej
Maks. moment obrotowy przy prędkości obrotowej
Stopień sprężania

cm
mm

/

/

/
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Cylindry / zawory

Skok / średnica







Silnik, 
Pojemność skokowa

941


Masa własna wg WE
Dopuszczalna masa całkowita




Masa

#.8.$PVQ©
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Elastyczność  – km/h na V / VI biegu

s
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Cykl miejski
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Cykl pozamiejski
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Cykl mieszany
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/ ZR // ZR 

/ ZR // ZR 

/ ZR // ZR 

, J x /, J x 

, J x /, J x 

, J x /, J x 

stop lekki

stop lekki

stop lekki

17
10




Przyspieszenie  – km/h




Prędkość maksymalna

90
8

Osiągi

Zużycie paliwa, 

Emisja CO w cyklu mieszanym
Klasa energetyczna
Pojemność zbiornika paliwa

l













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


92
7


1368

23
10
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Podane wartości uwzględniają -procentowe napełnienie zbiornika paliwa, masę kierowcy  kg i  kg bagażu.
Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe zwiększa
tę wartość.
Ograniczona elektronicznie.
Silnik dostosowany jest do paliwa o liczbie oktanowej  lub wyższej. Możliwe jest stosowanie paliwa o niższej
liczbie oktanowej do  przy spadku mocy.



Silnik spełnia wymogi normy emisji spalin Euro . Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl testowy wg
normy ECE. Składa się on w / z jazdy w mieście, a w / z jazdy poza terenem zabudowanym (w odniesieniu
do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO. Wyposażenie dodatkowe może
zwiększać tę wartość. Więcej informacji dotyczących zużycia paliwa i emisji CO znajduje się w cenniku.
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 |  BMW Service

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  serwisów w ponad  krajach.

SERWIS BMW.

BMW Service Inclusive: dzięki BMW
Service Inclusive możesz bez ograniczeń cieszyć się jazdą swoim nowym
BMW. Do wyboru są różne zakresy
usług i okresy umowy. W okresie umowy
pokrywamy koszty serwisowania, przeglądów i wymiany części eksploatacyjnych samochodu. Stosujemy przy tym
oczywiście oryginalne części BMW. I to
nie tylko w Twoim kraju, ale u wszystkich
uczestniczących w programie Partnerów
Serwisowych BMW na całym świecie.
Więcej informacji na stronie
www.bmw.pl/serviceinclusive
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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  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/MobileCare

BMW TeleService: 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 (SAAC) lub w opcjonalny pakiet usług ConnectedDrive (SAAK).
Więcej informacji znaleźć można pod
adresem www.bmw.pl

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.

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.

8SPLV#.8(SPVQQPSB[LPMFKOZ[OBMB[ñBTJ×
XĄXJBUPXZNJ&VSPQFKTLJN*OEFLTJF;S³XOPXBĚPOFHP
3P[XPKV%PX+POFT LXBMJﬁLVKÅDTJ×EPOBKCBSE[JFK
FLPMPHJD[OZDIQSPEVDFOU³XTBNPDIPE³XOBąXJFDJF
5XPS[FOJFLPODFQDKJXZEBKOZDITBNPDIPE³XPSB[
QS[ZKB[OZDIEMBąSPEPXJTLBQSPDFT³XQSPEVLDZKOZDI
JSFDZLMJOHVTÅD[×ąDJÅOBT[FKﬁMP[PﬁJ%[J×LJTUSBUFHJJ
#.8&GﬁDJFOU%ZOBNJDTPESPLVVEBñPTJ×PCOJ
ĚZÇFNJTK×$0OBT[FKFVSPQFKTLJFKﬂPUZOPXZDITB
NPDIPE³XPQPOBEQSPDFOU1POBEUPXPLSFTJFPE
EPSPLVDIDFNZV[ZTLBÇPCOJĚFOJF[VĚZDJB
[BTPC³X OQXPEZJFOFSHJJ PQSPDFOU0ESPLV
OBT[F[BLñBEZQSPEVLDKJTJMOJL³XX4UFZSQSBDVKÅ
CF[XZUXBS[BOJBąDJFL³X0D[ZXJąDJFLBĚEZ[OBT[ZDI
TBNPDIPE³XNPĚOBQP[BLPóD[FOJVFLTQMPBUBDKJCF[
QSPCMFNVQPEEBÇSFDZLMJOHPXJMVCVUZMJ[BDKJ8DFMV
[F[ñPNPXBOJBTUBSFHPTBNPDIPEVQSPTJNZ[XS³DJÇ
TJ×EPOBKCMJĚT[FHPBVUPSZ[PXBOFHPQVOLUVTQS[FEBĚZ
#.88J×DFKJOGPSNBDKJOBUFOUFNBUOBOBT[FKTUSPOJF
JOUFSOFUPXFK
XXXCNXQM&GﬁDJFOU%ZOBNJDT
XXXCNXHSPVQDPNSFTQPOTJCJMJUZ
XXXCNXDPNSFDZDMJOH

BMW M

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 salony sprzedaży
BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.
© BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą
BMW AG, Monachium.

       BB. Wydrukowano w Niemczech,  r.

