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Több információ, fokozott vezetési élmény:
az új BMW katalógus applikáció vadonatúj
digitális és interaktív élményt kínál. Töltse le
a BMW katalógus applikációt okostelefonjára
vagy tabletjére, és fedezze fel a BMW-jében
rejlő lehetőségeket.

AZOKNAK,
AKIK TELJESSÉGRE VÁGYNAK.

TÖRJÖN KI A
MEGSZOKÁSBÓL.
OPTIMÁLISAN KIEGYENSÚLYOZOTT KAROSSZÉRIA || SZÉLES VÁLLVONAL ||
ALACSONYAN FUTÓ TETŐVONAL || NAGY ÁTMÉRŐJŰ KIPUFOGÓVÉGEK ||
HÁROMDIMENZIÓS HATÁSÚ LED-ES HÁTSÓ LÁMPÁK*

*

Opcionális felszereltség.

BÁRHOVÁ. BÁRMIKOR.
AHOGY ÖN SZERETNÉ.
ROBUSZTUS, KIFINOMULT KÜLSŐ DIZÁJN || ERŐT SUGÁRZÓ ARÁNYOK ||
HANGSÚLYOS VÍZSZINTES VÁLLVONAL || SPORTOSAN ELEGÁNS FELÜLETEK ||
NYÚJTOTT MOTORHÁZTETŐ || NAGY TENGELYTÁV || RÖVID TÚLNYÚLÁSOK

SÁROSAN IS SÁRMOS.
M PERFORMANCE TWIN POWER TURBO SOROS HATHENGERES BENZINMOTOR ||
M SPORT KIPUFOGÓRENDSZER* || 50:50 ARÁNYÚ TENGELYTERHELÉS || OPTIMÁLIS
AERODINAMIKAI TULAJDONSÁGOK

*

A BMW X3 M40i esetében alapfelszereltség.

ÉLVEZZE A KILÁTÁST.
LENYŰGÖZŐ TÁGASSÁG || NAGYMÉRETŰ PANORÁMA ÜVEGTETŐ* ||
KIFINOMULT ANYAGOK || PRECÍZ MEGMUNKÁLÁS || HANGULATVILÁGÍTÁS ||
SENSATEC MŰSZERFALBORÍTÁS* || HANGSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS*

*

Opcionális felszereltség.

HÁLÓZATBAN.
KÖTÖTTSÉGEK NÉLKÜL.
10,25" MÉRETŰ KÖZPONTI ÉRINTŐKÉPERNYŐ* || ÚJ ÉS SZEMÉLYRE SZABHATÓ
FELHASZNÁLÓI FELÜLET* || INTELLIGENS BESZÉD- ÉS GESZTUSVEZÉRLÉS* ||
TELJES SZÍNSPEKTRUMÚ BMW HEAD-UP KIJELZŐ* || DRIVING ASSISTANT PLUS*
*

Opcionális felszereltség.

IGAZI X. A-TÓL Z-IG.

ASZFALTON VAGY TEREPEN, A TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT
KAROSSZÉRIA, VALAMINT AZ OLYAN VEZETŐT SEGÍTŐ RENDSZEREK, MINT A SÁVTARTÓ
ASSZISZTENS* ÉS AZ AKTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA* GONDOSKODNAK ARRÓL, HOGY AZ ÚJ BMW X3 VEZETÉSE MINDIG KIVÉTELES ÉLMÉNY LEGYEN. A MODERN,
MINŐSÉGI BELSŐ TÉRNEK, AZ INNOVATÍV VEZÉRLÉSI KONCEPCIÓNAK ÉS A PÁRATLAN
HÁLÓZATI MEGOLDÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN PEDIG A SZABADSÁG ÉPPEN OLYAN
TELJES, MINT AHOGY AZT ÖN MEGÁLMODTA. FÜGGETLENSÉG AZ X-EDIK
HATVÁNYON – AZ ÚJ BMW X3.

* Opcionális felszereltség.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Innováció és technológia

18 | 19

ALACSONYABB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS. FOKOZOTT VEZETÉSI ÉLMÉNY.

www.bmw.hu/efficientdynamics

FOKOZOTT VEZETÉSI
ÉLMÉNY, ALACSONYABB
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.
TÖBB ERŐ KEVESEBB
ÜZEMANYAGBÓL.
Még több erő 3-tól 12 hengerig.
Alacsonyabb fogyasztás, fokozott
élmény – a BMW TwinPower Turbo
motorok a lehető legjobb menetteljesítményt kínálják a lehető legnagyobb
hatékonyság mellett, köszönhetően az
olyan megoldásoknak, mint a legújabb
befecskendezési rendszerek, a változtatható teljesítményleadás és a kifinomult turbófeltöltési technológia. Az
üzemanyagtól és a hengerek számától
függetlenül a BMW EfficientDynamics
motorokat agilisabb erőleadás, valamint már alacsony fordulatszámokon
is egyedülálló gázreakciók jellemzik,
miközben azok kivételesen hatékonyak és alacsony emissziójúak.

Nagyjából 33%-kal kevesebb
CO2-kibocsátás 2000 óta:
A BMW EfficientDynamics
technológiai csomag nemcsak az
autó meghajtására, hanem annak
teljes koncepciójára és intelligens
energiamenedzsmentjére kiterjed.
A számos innovatív technológia
valamennyi BMW-ben alapfelszereltségként járul hozzá a folyamatosan
magas szintű hatékonysághoz.
A motorok hatékonyságát fokozó
megoldások, az elektromos meghajtás, a könnyűépítés és az optimalizált
aerodinamika eredményeképpen a
BMW 33%-kal csökkentette flottája
CO2-kibocsátását.

TÖBB ERŐ,
ALACSONYABB TÖMEG.
Alacsonyabb tömeg intelligens könynyűépítéssel. Különleges odafigyelés
a legkisebb részletekre is – az intelligens könnyűépítés azt jelenti, hogy az
autó minden része a hozzá optimális
anyagból készül. Az extrém könnyű
és high-tech anyagok, mint az alumínium és a karbon segítségével a
BMW EfficientLightweight az autó
tömegének minimalizálására törekszik.
Az eredmény: még jobb menetteljesítmények, fokozott stabilitás, biztonság
és kényelem.

KÖNNYŰÉPÍTÉS.

AERODINAMIKA.

DRIVING EXPERIENCE
KAPCSOLÓ
ÉS ADAPTIVE MÓD1
ECO PRO MÓDDAL.

Az intelligens könnyűépítés
a BMW olvasatában azt jelenti, hogy
a megfelelő anyagot alkalmazzák
a jármű megfelelő részeinél. Minden
egyes komponens esetében
a legideálisabb anyagot választják ki.
A BMW EfficientLightweight néven
is ismert filozófiát – amely immár
a BMW EfficientDynamics szerves
részét képezi – minden egyes
BMW-nél alkalmazzák.

Az aerodinamikai tulajdonságok
továbbtökéletesítését célzó megoldásokkal a BMW optimalizálta a légellenállási együtthatót és a hatékonyságot,
valamint a belső tér akusztikáját.
Az üzemanyag-fogyasztás szintén
csökkent. Az Active Air Stream vesék,
az Air Breather, az első kerekeknél
alkalmazott Air Curtain, valamint az
Aero keréktárcsák célzottan, a saját
területükön csökkentik még tovább
a légellenállást.

A Driving Experience szabályozás jóvoltából a vezető választhat az alapbeállításnak számító COMFORT mód,
a hatékonyságot célzó ECO PRO mód,
valamint a SPORT mód között, mely
utóbbi még dinamikusabb haladást
tesz lehetővé. Az új, interaktív
ADAPTIVE mód az aktuális vezetési
helyzetnek megfelelően, folyamatosan
módosítja a dinamikus csillapításszabályozás, a kormányzás és a Steptronic sebességváltó karakterisztikáját.

BMW X3 xDrive20i2
‒ BMW TwinPower Turbo négyhengeres benzinmotor
184 LE (135 kW)3 teljesítménnyel, 290 Nm3 nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 8,3 s3;
legnagyobb sebesség: 215 km/óra3
‒ Átlagfogyasztás: 7,2 l/100 km3
‒ CO2-kibocsátás: 165 g/km3

BMW X3 xDrive20d
‒ BMW TwinPower Turbo négyhengeres dízelmotor
190 LE (140 kW) teljesítménnyel, 400 Nm nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 8,0 s;
legnagyobb sebesség: 213 km/óra
‒ Átlagfogyasztás: 5,0 – 5,4 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás: 132–142 g/km

BMW X3 xDrive30i2
‒ BMW TwinPower Turbo négyhengeres benzinmotor
252 LE (185 kW)3 teljesítménnyel, 350 Nm3 nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 6,3 s3;
legnagyobb sebesség: 240 km/óra3
‒ Átlagfogyasztás: 7,4 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás: 168 g/km3

BMW X3 xDrive30d
‒ BMW TwinPower Turbo hathengeres dízelmotor
265 LE (195 kW) teljesítménnyel, 620 Nm nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 5,8 s;
legnagyobb sebesség: 240 km/óra
‒ Átlagfogyasztás: 5,7– 6,0 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás: 149 –158 g/km

BMW X3 M40i
‒ BMW TwinPower Turbo soros hathengeres benzinmotor
360 LE (265 kW) teljesítménnyel, 500 Nm nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 4,8 s;
legnagyobb sebesség: 250 km/óra4
‒ Átlagfogyasztás: 8,2– 8,4 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás: 188 –193 g/km

AZ ÚJ BMW X3-BAN.
Csak a dinamikus lengéscsillapító-ellenőrzés (DDC), valamint a Business vagy
Professional navigációs rendszer felszereltségekkel együtt érhető el.
Előreláthatóan 2017 decemberétől rendelhető.
3
Előzetes értékek. A hiányzó adatok a nyomdába adás idején nem álltak rendelkezésre.
4
Elektronikusan leszabályozva.
1

2

A teljesítmény, a fogyasztás és a CO2-kibocsátás adatai az alapfelszereltséghez tartozó
sebességváltóval felszerelt modellekre vonatkoznak.
A feltüntetett fogyasztási s CO2-kibocsátási adatok az EU 2007/715 vezetési ciklus alapján
becsült előzetes értékek. A megadott értékek németországi, alapfelszereltségű modellekre
érvényesek, az értékhatárok pedig az opcionálisan rendelhető keréktárcsákra és gumiabroncsokra vonatkozó eltéréseket jelzik. A (2) jelzéssel jelölt modellek értékeinek meghatározása
már az új WLTP szabályozásnak megfelelően történt, és azok az NEDC-vel való kompatibi-

litás szerint módosítottak. Ezen modellek esetében az itt feltüntetettektől eltérő értékek
szolgálhatnak az adók és egyéb, az autóval kapcsolatos költségek meghatározása során,
amelyek meghatározásának alapjául a CO2-kibocsátás szolgál.
A CO2-kibocsátással és a fogyasztással kapcsolatos további információért tekintse meg a
műszaki adatokat vagy forduljon hivatalos BMW Márkakereskedőjéhez.

BMW ConnectedDrive és
BMW Personal CoPilot.

AZ ÚJ BMW X3 –
DIGITÁLISAN HÁLÓZATBA KÖTVE A
SZÓRAKOZTATÁS ÉS KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN.

Innováció és technológia

www.bmw-ConnectedDrive.com

AZ AUTÓ

TELJES
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DRIVING ASSISTANT PLUS.

KÖRNYEZETE SZEMMEL TARTVA.

Élvezze a tökéletes kényelmet és biztonságot a BMW Personal CoPilot segítségével. A vezetés, a parkolás,
illetve a látás és a láthatóság biztosítása terén mindig rábízhatja magát a BMW Personal CoPilot vezetőt segítő
rendszerekre. A legmodernebb rendszerek radar, ultrahang és kamera segítségével megbízhatóan figyelik az
autó környezetét, ezzel teremtve meg az intelligens vezetői asszisztencia alapját. Kívánság szerint aktiválva vagy
a háttérben működve a BMW Personal CoPilot rendszerek biztonságosabbá és még élvezetesebbé tesznek
minden utat BMW-jében.

A Driving Assistant Plus1, 2 kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a vezetést monoton vagy
bonyolult helyzetekben. Az említett szituációk között ugyanúgy ott van a dugókban és a lépésben
haladó autósorokban való araszolás, a várost átszelő, hosszú utak megtétele, az országutakon és
az autópályákon való haladás, mint a forgalmi csomópontokban való tájékozódás és a sávváltás.

BMW CONNECTED+
'SHARE MY RIDE IN
REAL-TIME'.
A „Share My Ride in Real-time”4 rendszerrel a vezető biztonságosan
oszthatja meg érkezésének várható időpontját és jelenlegi helyzetét
a barátokkal, a családdal és a kollégákkal. A címzett egy weboldalra
mutató linket kap, amelyen egy térképen megjelenik az autó
célállomása és jelenlegi helyzete.

HÁLÓZATBAN MÁR
TÖBB MINT

40

ÉVE.

A jövőre koncentrálva – a kezdetektől. A BMW már az 1970-es évektől úttörő
szerepet vállalt a hálózatba kapcsolt mobilitásban. A digitális jövő újabb mérföldkövét
1999 léptük át: megjelentek az autókba beépített SIM-kártyák. Ezt követte az első
online funkció, a Google Services, majd következtek az olyan innovatív kijelzőrendszerek, mint a BMW Head-Up kijelző. A folyamat megtervezése során mindig
a vásárlók igényei álltak a központban. A BMW prémium autógyártók között elsőként
tette lehetővé a szolgáltatások rugalmas előfizetését a BMW ConnectedDrive Store-on
keresztül, az autóból vagy egy otthoni számítógépről. A BMW Connected és az
Open Mobility Cloud bevezetésével pedig a BMW megteszi a következő
lépéseket a mobilitás jövője felé.

BMW HEAD-UP KIJELZŐ.
A teljes színspektrumú BMW Head-Up kijelző1, 3 az utazással kapcsolatos fontos
információkat közvetlenül a vezető látómezejébe vetíti, ily módon kizárólag
a vezetésre lehet összpontosítani. Az olyan információk, mint a pillanatnyi sebesség, a navigációs iránymutatás, az előzési tilalomra figyelmeztető jelzéssel ellátott
sebességhatár-kijelzés figyelmeztetései, valamint a telefonhívás-lista és szórakoztató rendszerek lejátszási listái szintén megjelennek a kijelzőn.

NON-STOP

VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS.

KAPCSOLATBAN

A BMW CONNECTED SEGÍTSÉGÉVEL.

Milyen lenne, ha soha többé nem késne el sehonnan? Ha BMW-je már előre tudná kedvenc úti céljait?
Megbízható navigációra vágyik akár akkor is, amikor nem az autójában ül? A BMW Connected tálcán kínálja
a kívánt információt, amikor és ahol Ön azt szeretné. A BMW Connected4 egy személyes mobilitási asszisztens,
amely megkönnyíti a mindennapi jövés-menést, és segít a vezetőnek abban, hogy mindig nyugodtan és időben
érjen oda az úti céljához. A BMW Connected applikáció segítségével a mobilitással kapcsolatos információk –
például azok, amelyek az optimális indulási időre vonatkoznak – bármikor, okostelefonon tekinthetők meg,
majd azok zökkenőmentesen az autóba továbbíthatók.

A veszélyre figyelmeztető jelzés a valós idejű közlekedési információ (RTTI)4 része, amely
lehetővé teszi, hogy a BMW-k anonim módon és valós időben figyelmeztessék egymást
a veszélyre. A szenzorok érzékelik a veszélyeket, például egy záporesőt, majd a figyelmeztetést
azonnal elküldik az adott útvonalon haladó autók számára.

A BMW Head-Up kijelző által megjelenített információ polarizált napszemüvegen
keresztül nem látható tökéletesen. A megjelenített tartalom függ a választott opcionális
felszereltségektől. A tartalom megjelenítéséhez kiegészítő felszereltségre van szükség.
4
A funkció Magyarországon jelenleg nem elérhető.
3

1
2

Opcionális felszereltség.
Csak a Professional navigációs rendszerrel együtt rendelhető.

FUTÓMŰ ÉS BIZTONSÁG.

Innováció és technológia

 Alapfelszereltség

A 8 fokozatú Steptronic Sport sebességváltó1 elképesztően
gyorsan kapcsolja a fokozatokat. Automatikus vagy manuális, a váltófülekkel, illetve a sebesség-előválasztó karral végrehajtott váltás –
a kényelmes suhanáshoz vagy a kifejezetten dinamikus száguldáshoz.
SPORT módban, a sebesség-előválasztó kart a bal oldali S/M pozícióba helyezve a váltási karakterisztika maximális teljesítményt biztosít.
A dinamikus lengéscsillapító-ellenőrzés1 segítségével a csillapítás karakterisztikája a vezetési helyzethez igazítható, amivel fokozható
a kényelem és a dinamizmus. Az alapbeállításnak számító COMFORT
mód mellett két további, a sportosabb vezetési stílust támogató mód,
a SPORT és a SPORT+2 is elérhető.
Az xDrive modellek opcionális lejtmenetvezérlés (HDC) funkciója
egy olyan rendszer, amelynek aktiválását követően a jármű még
a legmeredekebb lejtővel is képes megbirkózni – automatikusan,
szinte lépésben haladva, anélkül, hogy a vezetőnek fékeznie kellene.
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 Kiegészítő felszereltség

 A Servotronic funkcióval ellátott sport kormánymű
egyfelől közvetlen és agilis kormányzási visszajelzéseket biztosít,
másfelől gondoskodik arról, hogy a kormánykerék elfordításához
kevesebb erőre legyen szükség. A kormánykerék elfordítási
szögének megváltozására a kormánymű a kormányáttétel megváltoztatásával reagál. Mindez dinamikusabb vezetés esetén még
tovább javítja a menettulajdonságokat, parkoláskor és megforduláskor pedig csökkenti a kormányzáshoz kifejtendő erő nagyságát.

 A dinamikus stabilitásszabályozás (DSC) folyamatosan
figyeli az autó mozgását, és amennyiben bizonytalan helyzetet
észlel, stabilizálja a járművet motor és a fékrendszer működésébe
történő beavatkozással. A DSC kiegészítő funkciói között ott van
egyebek mellett a fékszárítás, a fékkészenlét, illetve a Hill-Start
asszisztens is, mely utóbbi emelkedőn való elinduláskor rövid
ideig megtartja az autót, megakadályozva annak hátragurulását.

 Az Aktív védelem a BMW ConnectedDrive megelőzést célzó
utasvédelmi rendszere. Az Aktív védelem figyelmezteti a vezetőt,
amennyiben a fáradtság jeleit érzékeli rajta, kritikus helyzetben
pedig megfeszülnek a biztonsági övek, az elektromosan állítható
ülések háttámlája függőleges helyzetbe áll, valamint bezárulnak
az ablakok és a tolótető. Amennyiben baleset történik, a fékek
automatikusan működésbe lépnek, és teljesen állóra fékezik
a járművet.

 A rendkívül nagy torziós merevségű, ugyanakkor könnyű
karosszéria biztosítja az alapokat a sportos menetdinamikai
tulajdonságok, a pontos kormányzás és az agilitás számára.
Mindemellett pedig a lehető legjobb körkörös védelemben
részesíti az utasokat.

 A kanyarfényekkel ellátott LED-es fényszórók erőteljes
és hatékony bi-LED fényt állítanak elő a tompított és a távolsági
fényszórók számára. Az adaptív fényelosztású, LED-technológiájú
kanyarvilágítás, valamint a szintén LED-es kanyarfények oldalirányban növelik a megvilágított terület nagyságát városi vezetésnél.
A LED-es nappali menetfények, valamint a főfényszórók világító
paneljeiben elhelyezett parkolófények igazi BMW-jellegzetességek.

 A torlódásasszisztens funkcióval ellátott kormányzási és
sávtartó asszisztens4 monoton forgalmi helyzetekben nyújt
támogatást a vezető számára. 210 km/órás sebességig a rendszer
kellemes módon nyújt támogatást a kormányzáshoz, a sávja közepén
tartva a járművet. A kormányzási támogatás az aktív sebességszabályozó automatikával együtt vagy anélkül is képes működni.

A M Sport fékrendszerhez1 elöl négydugattyús fix, hátul kétdugattyús úszó, sötétkékre fényezett, „M” megjelöléssel ellátott
féknyergek, valamint nagyobb átmérőjű féktárcsák tartoznak,
amelyek egyedülállóan hatásos fékezést biztosítanak.
Az M Sport kipufogórendszer1, 3 dinamizmust kifejező hangot
bocsájt ki, amelynek tónusa a különböző vezetési módoktól függően, a beépített kipufogószelep-mechanizmus jóvoltából változik.
A Driving Experience kapcsoló SPORT és SPORT+2 módjaihoz
intenzívebb motorhang tartozik, míg a kényelmet a középpontba
helyező módban diszkrétebb a hangzás.

1
2

Opcionális felszereltség.
A SPORT+ mód alapfelszereltség a BMW X3 M40i esetében, illetve opcionálisan rendelhető a BMW X3 xDrive30i és a BMW X3 xDrive30d modellekhez.

3
4

A BMW X3 M40i esetében alapfelszereltség.
A Driving Assistant Plus csomag része.

ALAPFELSZERELTSÉG.

xLINE.

Felszereltség

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 Az utastérben a Pearl króm kiemeléssel ellátott sötét, matt Oxide ezüst
belső díszítőelemek, a BMW Professional rádió és a kézre álló bőrkormány
teremtenek első osztályú hangulatot.

 A Hevelius Antracit/Fekete szövetkárpittal ellátott ülések számos
beállítási lehetőséggel segítenek fokozni a kényelmet.

Az alapfelszereltségű modell főbb felszereltségei:
 18" könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 618
 LED-es első fényszórók
 Bőrkormány multifunkciós gombokkal
 1 zónás automatikus klímaberendezés
 BMW Professional rádió 6,5 colos, színes LCD-kijelzővel
 Driving Experience kapcsoló
 Aktív sebességtartó automatika fékező funkcióval

 Alapfelszereltség

 A Sport bőrkormány az itt bemutatott opcionális, galvanizált
elemekkel kiegészítve különösen
hatásos látványt nyújt.

 A Vernasca Mokka bőrkárpittal
bevont, dekoratív varrással ellátott
sportülések erőt sugárzóvá teszik
a belső tér látványát.

xLine külső felszereltségek:
 BMW vesék hét darab függőleges, exkluzív dizájnnal rendelkező,
az elülső oldalukon matt Alumínium bevonatú rácselemmel,
valamint Króm kerettel
 Matt Alumínium dekorbetétek a szélső légbeömlő nyílásokon
 19" könnyűfém keréktárcsák, Y-küllős 694, Ferric szürke;
további keréktárcsák is elérhetők
 Air Breather szatén Alumínium kivitelben
 Az oldalablakok kerete, vezetősínjei és peremei szatén Alumínium,
a B- és a C-oszlopok pedig magasfényű Fekete borítást kapnak
 Matt Alumínium oldalszoknya-borítás
 Matt Alumínium alvázvédő elem elöl és hátul
 18" V-küllős 618 könnyűfém keréktárcsák, Reflex ezüst, 7J x 18,
225/60 R18 gumiabroncsokkal.

 19" Y-küllős 694 könnyűfém
keréktárcsák, Ferric szürke,
7,5J x 19, 245/50 R19 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.
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 Kiegészítő felszereltség

 20" könnyűfém keréktárcsák,
Y-küllős 695, Orbit szürke
kétszínű, polírozott, elöl 8J x 20,
245/50 R20, hátul 9,5J x 20,
275/40 R20 méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal.

xLine belső felszereltségek:
 „BMW xLine” felirattal ellátott ajtóküszöb-borítások
 Sportülések elöl kontrasztvarrással ellátott, Antracit színű Vivus
szövet/bőr kárpittal; további kárpitok is elérhetők
 Sport bőrkormány multifunkciós gombokkal, alternatívaként
 M bőrkormány
 Magasfényű króm betétekkel ellátott autókulcs
 Magasfényű fekete belső díszítőelemek gyöngyházfényű Króm
kiemeléssel; további belső díszítőelemek is elérhetők
 Nemesacél rakodóperem-védő betét

LUXURY LINE.

M SPORT CSOMAG.

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 A Sport bőrkormány az itt bemutatott opcionális, galvanizált
elemekkel kiegészítve különösen
hatásos látványt nyújt.

 A dekoratív varrással ellátott,
Osztriga színű Vernasca bőrrel
kárpitozott sportülések kiemelik
a belső tér elegáns karakterét.

Luxury Line külső felszereltségek:
 BMW vesék hét darab exkluzív kialakítású hosszanti rácselemmel és
Króm kerettel
 Első lökhárító speciális, Króm dizájnelemmel
 19" duplaküllős 696 könnyűfém keréktárcsák Ferric szürke bikolor
kivitelben, polírozott; további keréktárcsák is elérhetők
 Air Breather Króm dizájnelemekkel
 Az oldalablakok keretei és peremei krómozottak, a B- és a C-oszlop,
a tükörháromszögek- és szárak pedig magasfényű Fekete borítást kapnak
 Frozen szürke fényezésű, krómozott dekorcsíkkal ellátott oldalszoknya
 Matt Frozen szürke fényezésű alvázvédő elem elöl és hátul
 Magasfényű Króm dekorcsík

 19" könnyűfém keréktárcsák,
duplaküllős 696, Ferric szürke
kétszínű, polírozott, 7,5J x 19,
245/50 R19 defekttűrő gumiabroncsokkal.

Felszereltség

 Alapfelszereltség

 20" könnyűfém keréktárcsák,
V-küllős 697, Ferric szürke
kétszínű, polírozott, elöl 8J x 20,
245/50 R20, hátul 9,5J x 20,
275/40 R20 méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal.

Luxury Line belső felszereltségek:
 „BMW Luxury Line” felirattal ellátott alumínium ajtóküszöb-borítások
 Kontrasztszínű, különleges mintájú varrással ellátott Fekete Vernasca
bőrkárpittal borított ülések; további kárpitok is elérhetők
 Sport bőrkormány multifunkciós gombokkal
 Magasfényű Króm betétekkel ellátott autókulcs
 Szürke színű erezett nyár nemesfa belső díszítőelemek Gyöngyházfényű
Króm kiemeléssel; további belső díszítőelemek is elérhetők
 Szürke kontrasztvarrású Sensatec kárpittal borított műszerfal és
ajtóbetétek
 Nemesacél rakodóperem-védő betét

 Az M bőrkormány multifunkciós gombokkal rendelkezik,
fekete színű Walknappa bőrrel
borított karimáján pedig speciálisan kiképzett hüvelykujj-támaszok találhatók.

 A Kék kontrasztvarrású
Fekete Vernasca bőrkárpit
dinamikus vonással gazdagítja
belső tér összképét.

Az M Sport csomag külső elemei:
 M Aerodinamikai csomag első köténnyel, oldalszoknyákkal,
valamint a kiviteli színre fényezett kerékjáratiív-borításokkal
 LED-es ködlámpák
 19" duplaküllős 698 M könnyűfém keréktárcsák Ferric szürke bikolor
kivitelben, polírozott; további keréktárcsák is elérhetők
 M Sport sebességváltó
 Dinamikus lengéscsillapító-ellenőrzés (DDC) opcionálisan
 BMW Individual magasfényű Shadow Line tetősínek, alternatívaként
szatén Alumínium tetősínek
 BMW Individual magasfényű Shadow Line, alternatívaként szatén
Alumínium BMW Individual Exterior Line
 M-logó mind a két oldalon
 Kiviteli színre fényezett külső tükörházak
 M Sport fékrendszer opcionálisan
 Dark Shadow metálfényezésű diffúzorbetéttel ellátott hátsó kötény
 Magasfényű krómmal borított, M Sport csomag-specifikus dizájnnal
rendelkező kipufogóvégek
 Carbon fekete metál exkluzív fényezés; további fényezések is elérhetők

 19“ M könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 698 M,
Ferric szürke kétszínű, polírozott,
7,5J x 19, 245/50 R19 defekttűrő
gumiabroncsokkal.
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 Kiegészítő felszereltség

 20“ M könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 699 M,
Orbit szürke kétszínű, polírozott,
elöl 8J x 20, 245/50 R20, hátul
9,5J x 20, 275/40 R20 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.

Az M Sport csomag belső elemei:
 M ajtóküszöb-borítások, M lábtámasz a vezető oldalán,
valamint M-specifikus pedálok
 Sportülések elöl Fekete színű, kék kontrasztvarrással ellátott Vernasca
szövet/bőr kárpittal, alternatívaként
 sportülések elöl exkluzív, kék kontrasztvarrással ellátott Vernasca
bőrkárpittal (utóbbi felszereltség megrendelése esetén kék színű
kontrasztvarrással ellátott Sensatec borítást kap a műszerfal);
egyéb kárpitok is elérhetők
 M bőrkormány multifunkciós gombokkal
 A rövidített sebességváltó kar M-logóval (manuális sebességváltó)
 BMW Individual tetőkárpit, Antracit
 Rhombicle alumínium belső díszítőelemek Gyöngyházfényű króm
kiemeléssel; további belső díszítőelemek is elérhetők
 Exkluzív, M-logóval ellátott autókulcs
 M-specifikus velúr lábszőnyegek
 Nemesacél rakodóperem-védő betét

Felszereltség

BMW M PERFORMANCE.

28 | 29

Az új BMW X3 M40i.

Az exkluzív M Performance dizájnelemek kívül és belül egyaránt kihangsúlyozzák a BMW X3 M40i-ben lakozó dinamikai
potenciált. Egyebek mellett a megnövelt méretű légbeömlő nyílások, a Cerium szürkére fényezett hűtőrácskeretek, hoszszanti rácselemek és tükörborítások, valamint a sportülések, a váltógombokkal ellátott M bőrkormány, illetve a műszereken,
az ajtóküszöb-borításokon és a faron látható „M40i” feliratok tartoznak az említett elemek közé. A BMW X3 M40i soros
6 hengeres M Performance TwinPower Turbo benzinmotorja a 8 fokozatú Steptronic Sport sebességváltóval karöltve
lenyűgöző teljesítményt biztosít. A TwinScroll turbófeltöltővel, fokozatmentes Valvetronic szelepvezérléssel és nagy precizitású befecskendezéssel ellátott motor 360 LE (265 kW) teljesítményt, valamint 500 Nm maximális nyomatékot állít elő.
A BMW X3 M40i-t párját ritkító precizitás és agilitás jellemzi. Az autó minden eddiginél jobb oldal- és hosszirányú menetdinamikai tulajdonságai, valamint az általa nyújtott intenzív vezetési élmény az átfogó módon újrahangolt felfüggesztésnek,
a változó áttételű sport kormánymű M Performance-specifikus kalibrálásának, az alapfelszereltséghez tartozó M Sport fékrendszernek, valamint a hajtási nyomaték nagyobbik hányadát a hátsó kerekekre juttató BMW xDrive rendszernek köszönhetők.

Az M Aerodinamikai csomag kihangsúlyozza a jármű sportosságát, miközben
optimalizálja a légáramlást is. A csomag a megnövelt méretű légbeömlőkkel
rendelkező első kötényt, a speciális oldalsó szoknyákat, valamint az integrált
diffúzorral ellátott hátsó kötényt tartalmazza. A kétoldali kipufogóvégek
Fekete króm borításúak.

Az ajtó kinyitásakor az exkluzív, „M Performance” felirattal ellátott küszöblécek
árulkodnak az autó sportos génjeiről.

A 8 fokozatú Steptronic Sport sebességváltó elképesztően gyorsan
kapcsolja a fokozatokat. Automatikus vagy manuális, a váltófülekkel, illetve
a sebesség-előválasztó karral végrehajtott váltás – a kényelmes suhanáshoz
vagy a kifejezetten dinamikus száguldáshoz. SPORT módban, a sebességelőválasztó kart a bal oldali S/M pozícióba helyezve a váltási karakterisztika
maximális teljesítményt biztosít.

A teljesítmény, a fogyasztás és a CO2-kibocsátás adatai az alapfelszereltséghez tartozó
sebességváltóval felszerelt modellekre vonatkoznak.

A belső térben sincs kompromisszum: a váltógombokkal ellátott M bőrkormány és az M-specifikus pedálok a sportos formát és a funkciót ötvözik.

A CO2-kibocsátással és a fogyasztással kapcsolatos további információért tekintse meg
a műszaki adatokat vagy forduljon hivatalos BMW Márkakereskedőjéhez.

Felszereltség

30 | 31

BMW Individual Sunstone metálfényezés és 21" méretű BMW Individual
V-küllős 726 I könnyűfém keréktárcsák.
BMW Individual ajtóküszöb-borítások1 „BMW Individual” felirattal.

BMW INDIVIDUAL.
Az egyéniség kifejezése.
Az új BMW X3. Inspired by BMW Individual.
A BMW Individual kollekció a felszereltségek exkluzív választékát kínálja, amelynek segítségével Ön pontosan az igényeinek megfelelően alakíthatja ki új BMW X3-asát.
Az új BMW Individual Sunstone metálfényezés briliáns, az ezüst és az arany különböző
árnyalataiban csillogó fénye magával ragadó. A fényezés tökéletesen kiemeli az új BMW X3
elegáns sziluettjét. Az exkluzív, 21" méretű BMW Individual V-küllős 726 I könnyűfém keréktárcsák pedig kihangsúlyozzák az autó erőteljes sportosságát.
A belső térben a kibővített tartalmú BMW Individual Elefántcsont fehér Merino bőrkárpit
teremt páratlanul tágas érzetet. A Zongoralakk fekete díszítőelemek különösen elegáns
kontrasztot képeznek a bőrkárpittal. Az Antracit színű BMW Individual tetőkárpit, valamint
a karakteres küszöblécek1 szintén vonzó különlegességek.

BMW Individual Zongoralakk fekete színű belső díszítőelemek.

Kibővített tartalmú BMW Individual Merino bőrkárpit Elefántcsont fehér színben,
BMW Individual Zongoralakk fekete belső díszítőelemek és Antracit színű
BMW Individual tetőkárpit.

ISMERJE MEG A BMW INDIVIDUAL KÍNÁLATÁT INTERAKTÍVAN
A BMW INDIVIDUAL iOS ÉS ANDROID APPLIKÁCIÓVAL!

1

A BMW Individual küszöblécek az M Sport csomaggal együtt, illetve az M Performance modellekhez nem rendelhetők.

KIEMELT FELSZERELTSÉGEK.

Felszereltség

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 Alapfelszereltség

 Az adaptív LED-es fényszórók
a tompított és távolsági fényeket,
valamint a LED-es irányjelzőket
foglalják magukban. Mindemellett
a csomag részét képezik a BMW
Selective Beam funkció, a kanyarfények és a nappali menetfények,
illetve az út kitűnő éjszakai megvilágítását és a jobb láthatóságot
biztosító, változó fényelosztású
adaptív fényszórók is.

 Az elektromos panoráma üvegtető toló és billenő funkcióval (elöl),
napfényvédő rolóval, szélterelővel és az autó távirányítós kulcsával
kezdeményezhető komfort nyitás funkcióval rendelkezik.
 A prémium minőségű BMW Individual tetősínek szatén alumínium
kivitelben a multifunkciós BMW tetőcsomagtartó alapját jelentik.

 A művészien megformált, háromdimenziós, teljes egészében LED-es
hátsó lámpák az adaptív LED-es fényszórók felszereltség részei.

1
2

Csak a Professional navigációs rendszerrel együtt rendelhető.
Előreláthatóan 2017 decemberétől elérhető.

 Kiegészítő felszereltség

 Az új BMW X3 M Sport csomaggal, Alpesi fehér alapszínben és opcionális, 20" méretű M könnyűfém
keréktárcsákkal (duplaküllős 699 M
Orbit szürke színben, polírozott,
eltérő méretű gumiabroncsokkal
elöl és hátul).

 Az első szélvédő akusztikus üvegezését kiegészítő akusztikus első
oldalsó ablakok jelentős mértékben csökkentik a zajszintet, aminek az
előnyeit az autó mindegyik utasa élvezheti. Az akusztikus üvegezés a minimálisra mérsékli a külvilágból bejutó, valamint a levegő áramlása, a motor,
a gumik és az ablaktörlő lapátok által keltett zajokat. A zenét hallgatók,
valamint a telefonkihangosítót használók különösen nagyra értékelik majd
a különbséget.

 A távkioldású hátsó üléstámlák
felszereltség jóvoltából a hátsó
üléstámlák kényelmesen, a csomagtérben elhelyezett gomb
segítségével oldhatók ki és
fektethetők el.

 Az elektromosan kihajtható
vonófejjel, valamint vontatmánystabilitás-szabályozással ellátott
vonóhorog 2400 kg tömegű
vontatmányhoz hitelesített.

 BMW Individual Merino bőrkárpit kibővített tartalommal,
Elefántcsont fehér2.

 A multifunkciós kijelző1
lenyűgöző módon jeleníti meg
a kör- és az egyéb műszereket.
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 A síalagút a 40:20:40 arányban
osztott, dönthető hátsó üléstámlákkal rugalmas személy- és csomagszállítást tesz lehetővé.

 A hátsó ülés jobb és bal
oldalán lévő állítókarokkal az
üléstámla megfelelő szekciójának dőlésszöge 9 fokos tartományon belül változtatható.

 A második üléssor mögé
rögzített csomagtér-elválasztó
háló megakadályozza a hátul
elhelyezett tárgyak utastérbe
való előrezuhanását.

 Az első és a hátsó ajtókban elhelyezett kontúrkiemelő fényeket magában foglaló hangulatvilágítás pihentető, otthonos atmoszférát biztosít az
utastérben. Az üdvözlő fényszőnyeg be- és kiszálláskor megvilágítja az
autó első ajtói előtti területet. Az állítható fényerejű hangulatvilágítás hatféle
színű – fehér, kék, narancs, bronz, lila és zöld – lehet.

KIEMELT FELSZERELTSÉGEK.

Felszereltség

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 Alapfelszereltség
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 Kiegészítő felszereltség

 A Sensatec műszerfalborítás egyedülállóan exkluzív atmoszférát kölcsönöz a jármű belső terének. A műbőrt közvetlenül egy félkemény, habosított
anyagra viszik fel, így annak felülete lenyűgözően puha tapintású. Az első és
a hátsó ajtóborításokat keretező, kopásálló anyagot attraktív dupla varrás díszíti.

 A vezető és az első utas oldalán található sportülések számos manuális
állítási lehetőséget kínálnak fel, így többek között a háttámla szélessége,
az ülés hosszirányú pozíciója, a háttámla dőlésszöge és az ülés egészének
dőlésszöge is szabályozható. Az ülőlap és a háttámla magasított, határozott
formázású oldaltámaszainak köszönhetően az ülések rendkívül ergonomikusak és kitűnő oldaltartást nyújtanak.

 A BMW gesztusvezérlés1 segítségével bizonyos funkciók meghatározott
kézmozdulatokkal irányíthatók. Egyes műveletek elvégzéséhez a rendszer
felismeri a gesztusokat – például a bejövő hívás elutasítását vagy fogadását
jelző legyintést, illetve rámutatást, valamint a mutatóujj köröző mozgását,
amely a hangerő szabályozására utal.

 A teljes színspektrumú BMW Head-Up3 kijelző az utazással kapcsolatos fontos információkat közvetlenül a vezető látómezejébe vetíti, ily módon
kizárólag a vezetésre lehet összpontosítani. Az olyan információk, mint
a pillanatnyi sebesség, a navigációs iránymutatás, az előzési tilalomra
figyelmeztető jelzéssel ellátott sebességhatár-kijelzés figyelmeztetései,
valamint a telefonhívás-lista és szórakoztató rendszerek lejátszási listái
szintén megjelennek a kijelzőn.

 A háromzónás automatikus
klímaberendezés részét képezi
az aktívszénszűrővel ellátott automatikus belsőlevegő-keringetés
(AAR), valamint a párásodáss a napfényérzékelő is.

 A Harman Kardon HiFi hangsugárzórendszer egy 600 W
teljesítményű digitális erősítővel,
járműspecifikus ekvalizerrel és
krómdíszítéssel ellátott hangszórókkal rendelkezik.

 A vezeték nélküli telefontöltés
funkció2 a Bluetooth kapcsolattal
együtt a mobiltelefonok sokrétű
használatát teszi lehetővé a jármű
fedélzetén.

 A Parkolóasszisztens Plus felszereltségi csomag egyszerűbbé teszi
a parkolást és a manőverezést. A csomag Top View funkcióval ellátott
Surround View-t, a Remote 3D View funkciót, valamint a parkolási ívet
automatikusan kiszámító, a párhuzamos és az útpályára merőleges
parkolást teljesen automatikusan végrehajtó parkolóasszisztenst foglalja
magában. A rendszer úgy működik, hogy felméri a potenciális parkolóhelyek nagyságát, miközben az autó lassan elhalad azok mellett.

 A Driving Assistant Plus kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi
a vezetést monoton vagy bonyolult helyzetekben. Az említett szituációk
között ugyanúgy ott van a dugókban és a lépésben haladó autósorokban
való araszolás, a várost átszelő, hosszú utak megtétele, az országutakon
és az autópályákon való haladás, mint a forgalmi csomópontokban való
tájékozódás és a sávváltás.

 Professional navigációs
rendszer: Professional rádió
DVD-meghajtóval, vezérlés
a Touch Display érintőképernyővel vagy az iDrive Touch
kontrollerrel

 A BMW Display kulcs – amely
számos, a jármű státuszával
kapcsolatos információt jelenít
meg – segítségével bizonyos
funkciók a kulcsba épített érintőképernyőről vezérelhetők.

 Az intelligens beszédvezérlés4 a folyamatos beszédet is képes felismerni.
A fedélzeten kívüli, szélessávú kapcsolaton keresztül elért beszédfeldolgozó
rendszerrel együttműködve az egyedi, helyzetfüggő szövegek felismerésének
arányát is optimalizáltan fokozza. A beszédvezérlés a dialektusokat és szlenget
is képes felismerni - ezáltal további lehetőségeket nyit meg a szövegek, például
e-mailek diktálása során.

 A „Share My Ride in Real-time”4 rendszerrel a vezető biztonságosan
oszthatja meg érkezésének várható időpontját és jelenlegi helyzetét
a barátokkal, a családdal és a kollégákkal. A címzett egy weboldalra mutató
linket kap, amelyen egy térképen megjelenik az autó célállomása és
jelenlegi helyzete.

 A különböző kezelőszerveket,
például a Start/Stop gombot,
valamint a hőfok- és hangerőszabályozó tekerőgombokat
övező galvanizált foglalatok
különlegesen minőségi látványt
nyújtanak.

 Az Illatvariációk felszereltség az illatosító, valamint az ionizáció funkciókat
foglalja magában. Összesen nyolcféle illat közül lehet választani, amelyeknek
mindegyikét kifejezetten a járműhöz komponálták.

1
2

Csak a Professional navigációs rendszerrel együtt rendelhető.
Támogatja a Qi-kompatibilis mobiltelefonok induktív töltését. Egyes, az induktív töltés
Qi-standardját nem támogató okostelefonokhoz speciális töltőtokok érhetők el az eredeti
BMW tartozékok választékából.

A BMW Head-Up kijelző által megjelenített információ polarizált napszemüvegen keresztül nem látható tökéletesen. A megjelenített tartalom függ a választott opcionális felszereltségektől. A tartalom megjelenítéséhez kiegészítő felszereltségre van szükség.
4
A funkció Magyarországon jelenleg nem elérhető.
3

A képek külön rendelhető felszereltségeket illusztrálnak, amelyek minden BMW modell
esetében eltérhetnek. Modelltől függően a központi kijelző és az azon megjelenő tartalom
különbözhet az itt bemutattól.

KÜLSŐ SZÍNEK.

Felszereltség

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 300 Alpesi fehér alapkivitelű fényezés.1

 A83 Gleccser ezüst metál fényezés.2

 668 Fekete alapkivitelű fényezés.

 A90 Sophisto szürke metál brilliáns
hatással.2

[ Színek ] A fent megjelenített színek csak a fényezéssel és anyagokkal kapcsolatos első
benyomások kialakítását hivatottak szolgálni. A tapasztalat azonban az, hogy a nyomtatás
nem képes élethűen visszaadni a fényezés, a kárpit és a belső színek valódi megjelenését.

 A96 Kristály fehér metál fényezés.

 475 Zafírfekete metál fényezés.2

Ezért javasoljuk, hogy forduljon hivatalos BMW Márkakereskedőjéhez, aki eredeti színminták
bemutatása mellett az Ön különleges kéréseivel kapcsolatban is rendelkezésére áll.

 Alapfelszereltség

 C07 Sparkling Storm metál fényezés,
briliáns hatással.

 C1M Phytonic kék metál fényezés.2

 Kiegészítő felszereltség

 C1L Terra barna metál fényezés.

M SPORT CSOMAG.

BMW INDIVIDUAL.

 416 Karbonfekete metál fényezés.3

 BMW Individual 1CN Sunstone
metál fényezés.2

1
2
3

Az M Sport csomaghoz jár.
Szintén az M Sport csomaggal együtt rendelhető meg.
Kizárólag az M Sport csomaghoz érhető el.
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BELSŐ SZÍNEK.

Felszereltség

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

SZÖVET

 Alapkivitel

BŐR

BŐR

Rendelhető

 Alapfelszereltség

BELSŐ ÍTŐELEMEK

Rendelhető

 Kiegészítő felszereltség

Rendelhető

Vernasca
bőrkárpit,
MAMU Mokka,
díszvarrással,
a belső tér színe
Fekete.

 Alapkivitel
 Sport Line

Vivus szövet/bőr
kombináció3,
Antracit, a belső tér
színe Fekete.

 Alapkivitel
 Luxury Line
 Sport Line

A műszerfalon,
a középkonzolon és
az ajtókon Gyöngyházfényű Króm
kiemeléssel ellátott
magasfényű Fekete
belső díszítőelemek
láthatók.

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit,
MAQQ Osztriga,
díszvarrással, kibővített tartalommal,
a belső tér színe
Fekete.

 M Sport csomag

Vernasca szövet/
bőr kombináció,
Fekete, Kék kontrasztvarrással, a belső tér
színe Fekete.






Sötét, magasfényű
tölgy nemesfa belső
díszítőelemek
Gyöngyházfényű
Króm kiemeléssel

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit,
MAPQ Konyak,
díszvarrással,
a belső tér színe
Fekete.






Hevelius
szövetkárpit2,
Antracit, a belső tér
színe Fekete.

SZÖVET/BŐR
KOMBINÁCIÓ

Rendelhető

38 | 39

Alapkivitel1
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

Rendelhető
 Alapkivitel

Vernasca
bőrkárpit,
MASW Fekete,
a belső tér színe
Fekete.

BELSŐ
DÍSZÍTŐELEMEK
 Alapkivitel

Vernasca
bőrkárpit3,
MAMY Mokka,
a belső tér színe
Fekete.

BMW INDIVIDUAL
BŐR
 Alapkivitel

Vernasca
bőrkárpit,
MAFY Canberra bézs,
a belső tér színe
Fekete.

 Alapkivitel

A műszerfalon,
a középkonzolon és
az ajtófogantyúkon
lévő sötét árnyalatú,
matt Oxid ezüst belső
díszítőelemeket
a műszerfalon
Gyöngyházfényű
Króm kiemelés övezi.

 M Sport csomag

A műszerfalon,
a középkonzolon és
az ajtókon Gyöngyházfényű Króm
kiemeléssel ellátott
Rhombicle alumínium
belső díszítőelemek
láthatók.

Rendelhető





Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített3, 5
tartalommal, VATQ
Tartufo.

BMW INDIVIDUAL
KÁRPITOK

Rendelhető

 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit4,
MANL Fekete,
Kék kontrasztvarrással, a belső tér színe
Fekete.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített3, 5
tartalommal, VAEW
Elefántcsont fehér.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

A műszerfalon,
a középkonzolon és
az ajtókon Gyöngyházfényű Króm
kiemeléssel ellátott
magasfényű
Alumínium belső
díszítőelemek
láthatók.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit,
MAH7 Fekete,
díszvarrással,
a belső tér színe
Fekete.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített3, 5
tartalommal, VAHZ
Fiona vörös/Fekete.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

A nyílt pórusú,
Gyöngyházfényű Króm
kiemeléssel ellátott
Fineline Cove nemesfa
belső díszítőelemek
a műszerfalra, a középkonzolra és az ajtókra
terjednek ki.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit,
MAFO Canberra
bézs, díszvarrással,
a belső tér színe
Fekete.






Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

Szürke erezett nyár
belső díszítőelemek
Gyöngyházfényű króm
kiemeléssel.

Az alapfelszereltségű modellhez kizárólag az aktív ülésszellőztetéssel ellátott ülésekkel
együtt érhető el.
A felszereltség kizárólag az alapfelszereltséghez tartozó ülésekkel együtt érhető el.
3
A felszereltség kizárólag sportülésekkel együtt érhető el
4
Kék kontrasztvarrású Sensatec kárpittal borított műszerfallal együtt.
5
Előreláthatóan 2017 decemberétől rendelhető.
1
2

Kérjük, vegye figyelembe, hogy akár a rendeltetésszerű hosszú vagy rövid távú használat
során is felmerülhet maradandó kárpitkárosodás. Ezt különösen a nem színtartó ruházat
okozhatja.

A belső tér színe függ a választott kárpit színétől.

Rendelhető





BMW INDIVIDUAL
TETŐKÁRPIT

Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

BMW Individual
belső
díszítőelemek5,
4ML Zongoralakk
fekete

Rendelhető





Alapkivitel
Luxury Line
Sport Line
M Sport csomag

BMW Individual
tetőkárpit
775 Antracit

KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.

EREDETI BMW TARTOZÉKOK.

Fedezzen fel még többet az új BMW katalógus applikációval. Már elérhető okostelefonra és tabletre.

 Alapfelszereltség

Felszereltség

 Kiegészítő felszereltség

 21" BMW Individual könnyűfém
keréktárcsák, V-küllős 726 I,
Orbit szürke kétszínű, polírozott,
elöl 8,5J x 21, 245/40 R21, hátul
9,5J x 21, 275/35 R21 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.
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 Tartozékok

 A modern, fekete színű, titán
ezüst oldalcsíkokkal díszített doboz
520 liter űrtartalmú, és valamennyi
BMW tetőcsomagtartó-rendszerhez
csatlakoztatható. A kétoldali nyithatóság a könnyű rakodásról, a tripla
központi zár pedig a lopásbiztonságról gondoskodik.

 21" M könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 718 M,
Cerium szürke kétszínű, matt,
polírozott2, elöl 8,5J x 21,
245/50 R21, hátul 9,5J x 21,
275/35 R21 méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal.

 18" V-küllős 618 könnyűfém
keréktárcsák, Reflex ezüst,
7J x 18, 225/60 R18 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.

 18" turbinastílusú 689 könnyűfém keréktárcsák Jet fekete
kétszínű nem-metál, polírozott,
BMW EfficientDynamics,
7J x 18, 225/60 R18 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.

 19" V-küllős 691 könnyűfém
keréktárcsák, Reflex ezüst,
7,5J x 19, 245/50 R19 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.

 19" könnyűfém keréktárcsák,
duplaküllős 692, Ferric szürke
kétszínű, polírozott, 7,5J x 19,
245/50 R19 defekttűrő gumiabroncsokkal.

 A Pro 2.0 hátsó kerékpártartó könnyű, mégis masszív kialakítású, és
akár 60 kg-mal is terhelhető. Különösen könnyen használható, és két kerékpár
vagy e-bike szállítására alkalmas (három kerékpárig bővíthető kapacitású).
Oldalra hajtható, így a csomagtér mindig könnyen elérhető marad.

 A prémium minőségű, 20" méretű Y-küllős 695 könnyűfém
keréktárcsák matt Fekete színűek és két rétegbe rendezett küllőkkel
rendelkeznek. Komplett nyárikerék-készlet elöl és hátul eltérő méretű,
defekttűrő gumiabroncsokkal. Első kerekek: 8J x 20, 245/45 R20 103W XL
RSC gumiabroncsokkal. Hátsó kerekek: 9,5J x 20, 275/40 R20 106W XL
RSC gumiabroncsokkal. A keréktárcsák komplett télikerék-készlet részeként is elérhetők.

 20" könnyűfém keréktárcsák,
Y-küllős 695, Orbit szürke kétszínű, polírozott, elöl 8J x 20,
245/50 R20, hátul 9,5J x 20,
275/40 R20 méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal.

 20" könnyűfém keréktárcsák,
V-küllős 697, Ferric szürke
kétszínű, polírozott, elöl 8J x 20,
245/50 R20, hátul 9,5J x 20,
275/40 R20 méretű defekttűrő
gumiabroncsokkal.

 20" M könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 699 M,
Orbit szürke kétszínű, polírozott1,
elöl 8J x 20, 245/50 R20, hátul
9,5J x 20, 275/40 R20 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.

 21" BMW M Performance
könnyűfém keréktárcsák,
Y-küllős 701 M, kétszínű, matt
Fekete, polírozott. Komplett
nyárikerék-készlet elöl és hátul
eltérő méretű, defekttűrő
gumiabroncsokkal.
Első kerekek: 245/40 R21.
Hátsó kerekek: 275/35 R21.

 Négy évszakos szőnyegek: precízen illeszkedő védelem a por és nedvesség ellen az
első lábtérben. Fekete színben,
„X3” nemesacél betéttel, amely
tökéletesen illik a belső térhez.

 Vezeték nélküli töltőtok:
az Apple iPhone™ 6/6s induktív
töltéséhez. A tok egyben védőtokként is funkcionál.

1
2

Kizárólag az M Sport csomaggal együtt rendelhető.
Csak a BMW X4 M40i modellhez érhető el.

 Activity Key: az autó ajtóinak
gombnyomás nélküli nyitásához/
zárásához, illetve a motor indításához. 5 bar nyomásig vízálló;
klipsz, kulcscsomó vagy karszalag
kiegészítő segítségével hordozható. A Sport változaton
BMW-logó látható.

Fedezze fel az innovatív megoldások széles választékát, amely a külső, a belső tér,
a kommunikáció és információ, valamint a csomagtér területeit öleli fel. Hivatalos
BMW Márkakereskedője készséggel segít Önnek eligazodni az eredeti BMW

 Méretre szabott csomagtéri szőnyeg: csúszásgátló,
vízálló, tartós szőnyeg a csomagtér por- és nedvesség elleni
védelmére. Fekete színben, „X3”
nemesacél betéttel a belső tér
látványvilágába való tökéletes
illeszkedés érdekében.

tartozékok világában, és különleges tartozékkatalógussal is a rendelkezésére áll.
További információ: www.bmw.hu/accessories

MŰSZAKI ADATOK.

xDrive20i7

xDrive30i7

M40i

xDrive20d

xDrive30d

Műszaki adatok

kg
kg
kg

17903
23853
6603

17903
23853
6603

1885
2455
640

1825
2420
660

1895
2500
660

kg

7503

7503

750

750

750

kg

2400/24003

2400/24003

2400/2400

2400/2400

2400/2400

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

550 –1600

4/43
19983
135 (184)/
50003
290/1350 – 42503

4/43
19983
185(252)/
52003
350/1450 – 48003

6/4
2998
265 (360)/
5500 – 6500
500/1520 – 4800

4/4
1995
140 (190)/
4000
400/1750 – 2500

6/4
2993
195 (265)/
4000
620/2000 – 2500

Összkerékmeghajtás
8 fokozatú
Steptronic

Összkerékmeghajtás
8 fokozatú
Steptronic

Összkerékmeghajtás
8 fokozatú
Steptronic Sport

km/óra
s

2153
8.33

2403
6.33

2504
4.8

213
8.0

240
5.8

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
l

–3
–3
7.23
1653
653

–3
–3
7.43
1683
653

10.8 –11.1
6.7–7.0
8.2 – 8.4
188 –193
65

5.4 – 5.8
4.8 – 5.2
5.0 – 5.4
132 –142
60

6.3 – 6.6
5.3 – 5.7
5.7– 6.0
149 –158
68

225/60 R18 W

225/60 R18 W

7J x 18
Könnyűfém

7J x 18
Könnyűfém

BMW X3

Tömeg
Saját tömeg, EU (xDrive)1
Max. megengedett (xDrive)
Megengedett terhelés (xDrive)
Megengedett vonószemterhelés,
fékezetlen (xDrive)2
Legnagyobb vontatható tömeg, fékezett,
max. 12%-os emelkedőn/max. 8%-os emelkedőn
(xDrive)2
A csomagtér mérete

l

3

3

Hengerek/szelepek
Lökettérfogat
Max. teljesítmény/fordulatszám
Max. nyomaték/fordulatszám

cc
kW (LE)/ 1/
perc
Nm/1/perc

Erőátvitel
Meghajtás
Az alapfelszereltséghez tartozó
sebességváltó (xDrive)

994

Motor

Összkerékmeghajtás Összkerékmeghajtás
8 fokozatú
8 fokozatú
Steptronic
Steptronic

Teljesítmény
Legnagyobb sebesség (xDrive)
Gyorsulás 0 –100 km/óra
Fogyasztás5, 6
Városban (xDrive)
Városon kívül (xDrive)
Kombinált (xDrive)
CO2-kibocsátás, kombinált (xDrive)
Az üzemanyagtartály térfogata (kb.)
Keréktárcsák/gumiabroncsok
Gumiabroncs-méretek
Kerékméret
Anyag

225/60 R18 W3

225/60 R18 W3

7J x 18
Könnyűfém3

7J x 18
Könnyűfém3

3

3

245/45 R20 W/
275/40 R20 W
8J x 20/9.5J x 20
Könnyűfém

A műszaki rajzokon megadott méretek milliméterben értendők.
A teljesítmény, a fogyasztás és a CO2-kibocsátás adatai az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltóval felszerelt modellekre vonatkoznak.
1
2
3
4
5
6

7

A megadott érték 90%-ban feltöltött üzemanyag-tartállyal és 75 kg testtömegű vezetővel együtt értendő. A saját tömeg az alapfelszereltségű modellekre vonatkozik.
A kiegészítő felszerelések növelhetik a megadott értéket.
A vontatmány valós teljes tömege nem haladhatja meg a maximális engedélyezett vontatmánytömeget, figyelembe véve a maximális vonószemterhelést.
Előzetes értékek. A hiányzó adatok a nyomdába adás idején nem álltak rendelkezésre.
Elektronikusan leszabályozva.
A BMW a RON 95 szuper ólommentes benzin használatát javasolja. Ólommentes RON 91, illetve magasabb oktánszámú, maximum 10% etanoltartalmú (E10) üzemanyag
használata engedélyezett. A feltüntetett teljesítmény- és fogyasztási adatok RON 98 üzemanyag használata esetén érvényesek.
A feltüntetett fogyasztási s CO2-kibocsátási adatok az EU 2007/715 vezetési ciklus alapján becsült előzetes értékek. A megadott értékek németországi, alapfelszereltségű
modellekre érvényesek, az értékhatárok pedig az opcionálisan rendelhető keréktárcsákra és gumiabroncsokra vonatkozó eltéréseket jelzik. A (7) jelzéssel jelölt modellek
értékeinek meghatározása már az új WLTP szabályozásnak megfelelően történt, és azok az NEDC-vel való kompatibilitás szerint módosítottak. Ezen modellek esetében
az itt feltüntetettektől eltérő értékek szolgálhatnak az adók és egyéb, az autóval kapcsolatos költségek meghatározása során, amelyek meghatározásának alapjául
a CO2-kibocsátás szolgál.
Előreláthatóan 2017 decemberétől rendelhető.
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BMW X3 M40i.
BMW M Performance TwinPower Turbo soros hathengeres benzinmotor,
360 LE (265 kW), 21" BMW M könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 718 M eltérő
méretű gumiabroncsokkal elöl és hátul, Phytonic kék külső metálfényezés,
sportülések a vezető és az első utas számára Vernasca Konyak színű bőrkárpittal
és fekete dekoratív varrásal, Rhombicle alumínium belső díszítőelemek Pearl króm
elemekkel, műszerfal Sensatec fekete borítással.
Jelen árlista a BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe által a magyar piacra
szállított gépjárművek modelljeivel, technikai adataival, alapáraival és konfigurációs
lehetőségeivel (alapfelszereltség és kiegészítő felszereltség) kapcsolatban tartalmaz
tájékoztató jellegű információt. Az Európai Unió más országaiban az egyes modellek
alap- és kiegészítő felszereltségét illetően eltérések fordulhatnak elő a felszereltség
jelen árlistában megjelölt terjedelmétől, illetve az itt megjelölt konfigurációs lehetőségektől. Kérjük, hogy vásárlás előtt minden esetben szíveskedjen hivatalos
BMW Márkakereskedőjénél helyben tájékozódni az általa felkínált különböző, az
adott országra jellemző változatok tekintetében. Az adatok, árak és felszereltségek
megváltoztatásának joga fenntartva.
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