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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.

MINDEN. AZ X-EDIK
HATVÁNYON.

KIHÍVÁS.
MINDENKI MÁS SZÁMÁRA.

SZÁLLJON BE.
A LEGMAGASABB
SZINTEN.

VALAKINEK ELSŐNEK IS LENNIE KELL.

NEM KÉRDEZ.
CSELEKSZIK.

A JÓ ÖTLETEK NEM
ISMERNEK HATÁROKAT.

A CÉLOKAT
„X” JELZI.

HATÁSOS ÉS ERŐTELJES KÜLSŐ DIZÁJN DINAMIKUS, CÉLTUDATOS MEGJELENÉS
HATÁSOS OLDALSÓ KONTÚROKKAL || BMW LÉZERVILÁGÍTÁS „X” MOTÍVUMMAL1 || 22"
MÉRETŰ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK1. A VEZETŐT SEGÍTŐ RENDSZEREK ÉS A
HÁLÓZATI KAPCSOLATOK KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL1 TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÉS KÉNYELMI ELEMEKKEL || SZEMÉLYRE SZABHATÓ BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL MŰSZERFAL KÉT 12,3 COLOS KIJELZŐVEL ||
DIGITÁLIS KULCS1. LUXUS HATÁS, KÉNYELMES FELSZERELTSÉG ÜDVÖZLŐ FÉNYSZŐNYEG || HANGULATVILÁGÍTÁS ÉS DINAMIKUS BELSŐ VILÁGÍTÁS || SKY LOUNGE
PANORÁMA ÜVEGTETŐ1 || ELEKTROMOS MOZGATÁSÚ CSOMAGTÉRTAKARÓ ROLÓ ||
KÉTRÉSZES, ELEKTROMOS MOZGATÁSÚ CSOMAGTÉRAJTÓ1. KIEMELKEDŐ MENETDINAMIKA MINDEN ÚTFELÜLETEN BMW xDRIVE || ADAPTÍV LÉGRUGÓZÁS MINDKÉT
TENGELY SZÁMÁRA ÉS xOFFROAD CSOMAG1 || INTEGRÁLT AKTÍV KORMÁNYZÁS1 ||
ADAPTÍV M PROFESSIONAL1 FUTÓMŰ || ACTIVE AIR STREAM HŰTŐRÁCS || EFFICIENT
LIGHTWEIGHT. VEZÉREGYÉNISÉG – AZ ÚJ BMW X5.
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Kiegészítő felszereltség.

DINAMIZMUS ÉS HATÉKONYSÁG.

MEGHAJTÁS ÉS FUTÓMŰ.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS.
ALACSONYABB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.
FOKOZOTT VEZETÉSI ÉLMÉNY.

TÖBB ERŐ KEVESEBB
ÜZEMANYAGBÓL.
Még több erő 3–12 hengerből.
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.
Mindegy, hogy dízel vagy benzines,
vagy, hogy hány hengere van: a
BMW EfficientDynamics motorcsaládba tartozó erőforrásokat figyelemreméltóan agilis teljesítményleadás és
egyedülállóan élénk gázreakciók
jellemzik már alacsony fordulatszámokon is, egyszersmind azok hatékonyan
bánnak az üzemanyaggal és kevés
emisszióval terhelik a környezetet.

FOKOZOTT VEZETÉSI ÉLMÉNY,
ALACSONYABB KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS.
Nagyjából 33%-kal kevesebb
CO2-kibocsátás 2000 óta: A BMW
EfficientDynamics technológiai
csomag nemcsak az autó meghajtására, hanem annak teljes koncepciójára
és intelligens energiamenedzsmentjére
is 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.

AERODINAMIKA

ACTIVE AIR STREAM VESÉK

Az új BMW X5-ben számos megoldás
csökkenti a légellenállást, mint például
a zárható lamellájú, harmadik generációs Active Air Stream vesék. Mindez
a számos további, az aerodinamikai
tulajdonságok optimalizálását szolgáló
elemmel – például a légáramlatok
célzott elvezetésével az első kerekeknél, illetve a hátul alkalmazott Air
Blade-del – együtt hatékonyan csökkenti a fogyasztást és a CO2-kibocsátást.

Az Active Air Stream vesék lamellái a
motor és a fékek hűtési szükségleteinek, valamint a légkondicionálás
igényeinek megfelelően nyílnak ki és
zárulnak be. Mindemellett a rendszer
mozgatható lamellái zárt állapotukban
csökkentik a jármű légellenállását,
vagyis hozzájárulnak az aerodinamikai
tulajdonságok javításához.

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.

DRIVING EXPERIENCE
KAPCSOLÓ ÉS ADAPTIVE MÓD
A Driving Experience kapcsoló 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 az adapív futómű, a kormányzás
és a Steptronic sebességváltó karakterisztikáját.

AZ ÚJ BMW X5 MOTORJAINAK KIEMELT JELLEMZŐI.
X5 M50d
‒ M Performance TwinPower Turbo hathengeres dízelmotor
294 kW (400 LE) teljesítménnyel, 760 Nm nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 5,2 s
‒ Legnagyobb sebesség: 250 km/óra5
‒ Kombinált fogyasztás: 6,8 –7,2 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás (kombinált): 179 –189 g/km

X5 40i xDrive4
‒ BMW TwinPower Turbo soros hathengeres benzinmotor
250 kW (340 LE) teljesítménnyel, 450 Nm nyomatékkal
‒ Gyorsulás 0 –100 km/óra: 5,5 s
‒ Legnagyobb sebesség: 243 km/óra
‒ Kombinált fogyasztás: 8,5 – 8,7 l/100 km
‒ CO2-kibocsátás (kombinált): 193 –197 g/km

Az új BMW X5 – az első BMW-ként – xOffroad csomaggal1, 2 is
rendelhető, amely mindig biztonságos és sima haladást tesz lehetővé aszfalton és laza talajon egyaránt. A négy választható off-road
mód segítségével az xDrive összkerékhajtás még precízebben
hangolható a pillanatnyi útfelülethez – hogy a tapadás még jobb
legyen homokon, köveken, murván és havon.

Az adaptív M Professional1, 6, 7 futómű az adaptív M futómű,
a karosszéria-stabilizálás és az integrált aktív kormánymű technológiáit
ötvözi. Az eredmény: kimagasló menetstabilitás és dinamizmus.

Az adaptív első és hátsó légrugózás amellett1, 6, hogy különlegesen
kényelmessé teszi a haladást, gondoskodik a nagyszerű menetdinamikai tulajdonságokról, valamint megkönnyíti a be- és a kiszállást,
illetve a csomagtérbe való bepakolást. A légrugózás automatikusan,
a terhelés nagyságától függetlenül tartja az autó hasmagasságát.
Utóbbi manuálisan, gombnyomásra is csökkenthető vagy növelhető.

Az M Sport1, 2 kipufogórendszer hangzása a menetdinamikai szabályozás gombjaival aktiválható SPORT és a SPORT+ módokkal még
intenzívebbé tehető, a kényelemorientált program választása esetén
azonban a rendszer a diszkrétebb hangzást részesíti előnyben.

Az M Sport1, 3, 6 fékrendszerhez kék színűre fényezett, „M“ felirattal
ellátott, elöl négydugattyús fix, hátul egydugattyús úszó féknyergek,
valamint nagyméretű féktárcsák tartoznak, amelyek egyedülállóan
hatásos fékezést biztosítanak.

AZ ÚJ BMW X5-BEN.
Kiegészítő felszereltség.
Az M50d modellhez nem érhető el.
Alapfelszereltség az M50d esetében.
4
Előreláthatólag 2018. 12. hótól lesz elérhető.
1

Elektronikusan leszabályozva.
Kizárólag más kiegészítő felszereltséggel együtt érhető el.
7
Kizárólag az xDrive50i és M50d modellekhez érhető el.
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Az itt szereplő fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok meghatározása az Európai Parlament
és Tanács 715/2007/EK rendeletének a típusjóváhagyás idején érvényben lévő változata
alapján történt. Az adatok a németországi piacra szállított, alapfelszereltségű járműre vonatkoznak. A feltüntetett tartományokon belül az értékek a kerék- és gumiabroncs-méret, illetve az opcionális felszereltségek függvényében változhatnak. A megadott értékek már az új

WLTP szabvány alapján kerültek megállapításra, ám azokat átkonvertálták a NEDC-értékekre annak érdekében, hogy az egyes járművek fogyasztási adatai összehasonlíthatók legyenek. A CO2-kibocsátással és a fogyasztással kapcsolatos további információk az 42–43. oldalon és az árlistában találhatók meg.

VEZETŐT SEGÍTŐ RENDSZEREK.

BIZTONSÁG.
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BMW Personal CoPilot.

 Alapfelszereltség

Szükség esetén mindig Ön mellett.
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 Kiegészítő felszereltség

MINDEN EDDIGINÉL KÖZELEBB
AZ AUTONÓM VEZETÉSHEZ.
A BMW INNOVATÍV VEZETŐT
SEGÍTŐ RENDSZEREI.
Élvezze a tökéletes kényelmet és
biztonságot a BMW Personal CoPilot
segítségével. A vezetés vagy a parkolás során mindig rábízhatja magát a
BMW Personal CoPilot vezetőt segítő
rendszereire. A legmodernebb radar-,
ultrahang- és kamerarendszerek
megbízhatóan figyelik az autó környezetét, ezzel teremtve meg az intelligens vezetői asszisztencia alapját.
Aktiválva vagy a háttérben működve a
BMW Personal CoPilot rendszerek
biztonságosabbá és még élvezetesebbé tesznek minden, a BMW-jével
megtett utat.

DRIVING ASSISTANT
PROFESSIONAL
A Driving Assistant Professional1, 2
optimális kényelmet és maximális
biztonságot nyújt a hétköznapokban
gyakorta előforduló kritikus vagy
monoton vezetési szituációkban a
kormányzási és sávasszisztens, a helyi
veszélyre figyelmeztető jelzés, az aktív
oldalirányú ütközés elleni védelem
funkcióval ellátott sávtartó asszisztens,
valamint a további biztonsági funkciók
segítségével.

Az autonóm vezetés nem utópia,
hanem a jövő: A BMW Personal
CoPilot tesztautók a világ minden táján
már most teljesen önállóan, a vezető
közbeavatkozása nélkül róják az
utakat. Ezzel nemcsak azt vetítik előre,
hogy miként változik meg a közeljövőben a mobilitás – hanem egyben betekintést is nyújtanak a vezetési élmény
következő szintjébe. A BMW Personal
CoPilot már ma számos intelligens,
félautomata asszisztenst kínál, amelyek aktívan támogatják és megkönynyítik a vezető dolgát szinte minden
helyzetben.

ÚTKERESZTEZŐDÉSRE
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL
A fékező funkcióval ellátott útkereszteződésre figyelmeztető3 jelzés érzékeli
a közlekedési lámpákat, a jelzőtáblákat, valamint a keresztirányú forgalmat
és ezzel képes elkerülni a baleseteket.
Amennyiben az ütközés kivédhetetlen,
a rendszer hozzájárul ahhoz, hogy a
becsapódási sebesség kisebb legyen.

PARKOLJON EGYSZERŰEN.
A BMW Personal CoPilot intelligens
parkolást segítő rendszerei nemcsak
a vezetést, hanem a parkolást is
élménnyé változtatják. A Parkolóaszszisztens például már menet közben
kijelzi a megfelelő parkolóhelyeket,
majd az adott BMW modelltől függően részben vagy teljesen önállóan
elvégzi a parkolási manővert is. Az
automatizáció ezen a területen is
folyamatosan fejlődik, így a jövőben a
járművek akár a vezető nélkül is
képessé válnak a parkolóhely megkeresésére és a teljesen önálló parkolásra.

 Amennyiben el van látva az Active Guard Plus3 felszereltséggel, a jármű egy kibővített funkcionalitású figyelmeztető, illetve
vészfékező rendszert kap. Az elöl elhelyezett kamera mellett a
rendszer egy radart is felhasznál a járművek, a gyalogosok és a
kerékpárosok észleléséhez. A rendszer a kerékpárosokat és a
gyalogosokat 85, a járműveket pedig 210 km/órás sebességig
észleli. Akut veszélyhelyzet esetén működésbe lép a vészfékezés
funkció. A vezető 250 km/órás sebességig kap figyelmeztetést.

 Az Aktív védelem a BMW ConnectedDrive megelőzést célzó
utasvédelmi rendszere. Kritikus helyzetekben a rendszer előfeszíti
a biztonsági öveket, függőleges helyzetbe állítja az elektromosan
állítható ülések háttámláját, valamint bezárja az oldalablakokat és
a tolótetőt. Amennyiben baleset történik, a fékek automatikusan
működésbe lépnek, és teljesen állóra fékezik a járművet.

 A lézeres távolságifényszóró-módban a különleges X dizájnt
magán viselő BMW Lézervilágítás akár 500 méternyi útszakaszt is
képes bevilágítani – a hatótávolsága tehát közel kétszerese a
hagyományos fényszórókéinak. Az út jobb éjszakai megvilágítása
jelentős mértékben fokozza a biztonságot. A kék színű X motívum
és a „BMW Laserlight“ felirat kihangsúlyozzák a jármű magas
technológiai színvonalát.

 A vezető és az első utas oldalán lévő légzsákok a BMW modellek esetében az átfogó biztonsági koncepció optimálisan koordinált elemei. Összesen hat légzsák nyújt célzott védelmet: a
vezető és az első utasoldali légzsákok, a teljes oldalsó üvegfelületet lefedő fejlégzsákok, valamint az első ülések háttámlájába
integrált oldallégzsákok.

TOLATÁSI ASSZISZTENS
A tolatási asszisztens4 eltárolja az
előremenetben, legfeljebb 35 km/
órával megtett utolsó 50 méteres
útszakaszt, így szükség esetén az
adatok visszanyerhetők. Ily módon
hátramenet közben Ön mentesül a
kormányzás feladata alól és csak a
jármű környezetének figyelésére
koncentrálhat.

AZ ÚJ BMW X5-BEN.

 Amennyiben baleset történt, az idő a legkritikusabb tényező.
A Vészhívás segítséget nyújt, sőt, akár életet is ment vészhelyzet
esetén. A funkció kapcsolatba lép a vészhelyzet-menedzsment munkatársaival, akik támogatást nyújtanak Önnek, valamint
utasainak egészen addig, ameddig meg nem érkeznek a helyszínre a mentőegységek. Az elsődleges mentőegységek közvetlenül kapják meg a fontos információkat. A szolgáltatásra való
jogosultság időtartama nincs felső korláthoz kötve.

1
2

A BMW Personal CoPilot itt bemutatott képe csak egy példaszerű, művészi megjelenítés, amely eltérhet a jelen médiumban leírt BMW modell dizájnjától és felszereltségétől.

Kiegészítő felszereltség.
A funkció sötétben, ködben vagy erős ellenfényben korlátozottan működőképes.

3
4

A funkció a Driving Assistant Professional része.
A Parkolóasszisztens és a Parkolóasszisztens Plus csomagok része.

HÁLÓZATOK ÉS INFOTAINMENT.

KÉNYELEM ÉS
PRAKTIKUM.

BMW ConnectedDrive
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Összeköttetésben, szabadon.

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-ben léptük át:
megjelentek az autókba beépített
SIM-kártyák. Ezt követte az első online
funkció, a Google Services, majd következtek az olyan innovatív megjelenítő
rendszerek, mint a BMW Head-Up
kijelző. A folyamat megtervezése során
mindig a vásárlók igényei álltak a középpontban. A BMW a 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.
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TÖBB MINT
SZOLGÁLTATÁS ÉS
APP A BMW CONNECTED DRIVE
STORE-BAN.
A ConnectedDrive szolgáltatások felszereltség megnyitja Ön előtt a BMW
digitális univerzumába vezető kaput.
Mivel út közben is szabadon használhatja
az olyan fedélzeti appokat, mint a hírek,
az időjárás-előrejelzés, az iroda vagy az
online keresés, mindig jól tájékozott
maradhat. A ConnectedDrive szolgáltatások jelentik az alapot az olyan további, a
ConnectedDrive Store-ban külön megrendelhető szolgáltatásokhoz, mint a
Concierge Service vagy az Online Entertainment – bármikor, bárhol, egyszerűen
és rugalmasan.

NON-STOP KAPCSOLATBAN A
BMW CONNECTED
SEGÍTSÉGÉVEL.
Valóban bezártam az autót? Mikor kell
elindulnom az olasz vendéglőbe, hogy
időben odaérjek a vacsorára? Hogyan
találok oda? Az Ön személyes mobilitási
asszisztense, a BMW Connected app
könnyedén segít ezekben a kérdésekben. Közvetlenül az autóhoz csatlakozva
hozzáférést nyújt számos funkcióhoz az
utazás előtt és alatt, így megkönnyíti és
kényelmesebbé teszi a vezetést.

A Sky Lounge3 panoráma üvegtető nappal nagyvonalú térérzetet
biztosít, éjszaka pedig éterien kellemes atmoszférát teremt a több
mint 15 000 világító elemből álló fénydizájn segítségével. A fénydizájn színe a hangulatvilágítás hatféle árnyalatában változtatható.

Az Illatvariációk felszereltség az illatosító3, valamint az ionizáció
funkciókat foglalja magában. Összesen nyolcféle illat közül lehet
választani, amelyeknek mindegyikét kifejezetten a járműhöz komponálták.

A középkonzolba épített, hűthető-melegíthető3 pohártartók egymástól függetlenül képesek hidegen vagy melegen tartani a bennük
elhelyezett italokat. A hűtés, illetve a melegítés funkció a bal és a
jobb oldalon elhelyezett gombokkal aktiválható. A hangulatvilágítás
is jelzi, hogy éppen melyik funkció van aktivált állapotban (a kék fény
a hűtést, a piros a melegítést mutatja).

A 3. üléssor3, 4, 5 – amely két darab, egyenként kihajtható, a menetirányba fordított ülőhelyből áll – két további utas számára biztosít
helyet. A könnyebb bejutás érdekében a 2. üléssor előrehajtható az
Easy-Entry funkció segítségével.

A komfort bejutás3 rendszer jóvoltából a jármű ajtói a kulcs használata
nélkül nyithatók, a motor pedig gombnyomásra indítható be – mindeközben a kulcs végig a zsebben maradhat. A csomagtértetőt sem
kell megérinteni a nyitáshoz és a záráshoz, mindehhez elég egyetlen
gyors lábmozdulatot tenni a hátsó lökhárító alatt. Mindemellett
rendelkezésre áll még az okostelefonról működtethető digitális
kulcs1, 7 is, amellyel kinyitható a jármű és beindítható a motor.

PARKOLÓHELY-ASSZISZTENS

DIGITÁLIS KULCS

Parkolóhelyet próbál találni az úti célja
közelében? Mindez gyerekjáték a
parkolóhely-asszisztenssel*, 1. Az
asszisztens ugyanis üres, a nagyobb
parkolóházakban vagy az egyéb
létesítményekben, illetve az utcán lévő
parkolóhelyeket javasol Önnek, majd
– attól függően, hogy mire esett a
választása – olyan útvonalat dolgoz ki,
amelynek mentén a legnagyobb
valószínűséggel talál szabad helyet. A
parkolási díjat akár készpénz használata
nélkül, a ParkNow* szolgáltatás
segítségével is rendezheti. (A *-gal
jelölt szolgáltatások Magyarországon
egyelőre nem elérhetők.)

Miért is bajlódna a kulccsal, ha egyszer Önnél van Android operációs
rendszerű okostelefonja? A telefonra
telepített digitális kulcs1, 2, 7 jóvoltából
ugyanis a fizikai kulcs használata
nélkül zárhatja be és nyithatja ki
BMW-jének ajtóit, sőt az még a motor
beindítását is lehetővé teszi. A digitális
kulcsot – amelyet a családtagjaival,
illetve a barátaival is megoszthat – a
BMW Connected app segítségével
töltheti le Android operációs rendszerű
okostelefonjára. A digitális kulcs
használati jogosultságát évente kell
megújítani.

A vezető és az elöl ülő utas ülésének masszázsfunkciója3, 4 a meghatározott izomcsoportok stimulálásával vagy ellazításával még
jobbá teszi a fizikai közérzetet. A nyolc masszázsprogram mindegyike a test más-más részét célozza meg.
A Travel & Comfort rendszer3 két plusz („C“ típusú) USB-csatlakozót
tartalmaz, valamint a két hátsó multifunkciós tartó előkészítését
foglalja magában. A tartókhoz egyebek mellett tabletek, ruhaakasztók vagy lehajtható asztalok rögzíthetők hozzá.6

A csomagtérajtónak mind az alsó2, 3, mind a felső szekciója elektromosan nyitható és zárható. Mindez egyszerűbbé teszi a csomagtérhez való hozzáférést, valamint a bepakolást. A csomagtérajtó alsó
része praktikus ülőhelyként is szolgál.

AZ ÚJ BMW X5-BEN.
1
2

Használatához BMW ConnectedDrive Services szükséges.
A funkció a Komfort bejutás kiegészítő felszereltség része.

3
4

Kiegészítő felszereltség.
Kizárólag további felszereltségekkel együtt érhető el.

5
6

Előreláthatólag 2018. 12. hótól lesz elérhető.
A Travel & Comfort rendszer számos komponense vásárolható meg az eredeti BMW
tartozékok választékából, amelyek a multifunkciós tartó moduláris plug-in csatlakozójához
illeszthetők hozzá.

7

A felszereltség egyes Samsung okostelefonokhoz opcionálisan rendelhető. Az
opcionálisan rendelhető „Komfortbejutás” része. Alternatívaként, 2018 negyedik negyed
évétől az autót kulcskártyával is nyithatja és elindíthatja.

ALAPKIVITEL

XLINE

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

 A keskeny felső műszerfalborítás és a hangsúlyosan emelt parancsnoki
pozíció minden helyzetben optimális rálátást biztosít a forgalomra. A Sport
bőrkormány a kézbe illeszkedik, a Hálómintás Alumínium sötét belső díszítőelemek pedig igen látványosak.

 A vezető és az első utas az alapfelszereltséghez tartozó sportülésekben
foglalhatnak helyet, amelyek számos módon, elektromosan állíthatók, és
biztosítják a jó üléshelyzetet, valamint az optimális oldaltartást. A Vernasca
bőrkárpit dizájn-perforációval (a képen Canberra bézs színben) különlegesen minőségi látványt kölcsönöz a belső térnek.

Az alapmodell néhány felszereltsége:
 18" könnyűfém keréktárcsák
 LED-es első fényszórók
 BMW Live Cockpit Professional
 Sport bőrkormány
 Sportülések a vezető és az első utas számára.
 2,5 zónás automatikus klímaberendezés
 Steptronic sebességváltó
 Adaptív futómű
 40:20:40 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámlák
 Hangulatvilágítás dinamikus belső világítással

 18" méretű könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 618, Reflex ezüst,
8,5J x 18, 255/55 R18 méretű gumiabroncsokkal.

1

Előreláthatólag 2018. 12. hótól lesz elérhető.

Felszereltség

 Alapfelszereltség
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 Kiegészítő felszereltség

 19" méretű könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 735, Ferric szürke, 9J x 19, 265/50 R19 méretű
gumiabroncsokkal.

 A Sport bőrkormány és a nyílt pórusú, Antracit-barna színű világos nyár
nemesfa belső díszítőelemek kombinációja sportosan elegáns hatású. A
légkondicionáló és a rádió kezelőszerveit, valamint a szellőzőrostélyokat
galvanizált elemek ölelik körbe, ami még hatásosabbá teszi a műszerfal
látványát.

 Az elektromos állítású komfortülések tökéletes üléshelyzetet tesznek lehetővé. A magas
minőségű Vernasca Elefántcsont
fehér színű, dizájnperforált bőrkárpittal együtt1 luxuslátványt teremtenek.

xLine külső felszereltségek:
 BMW vesék exkluzív dizájnnal rendelkező, az elülső oldalukon Selyemfényű Alumíniummal borított függőleges rácselemekkel, Gyöngyházfényű Króm kerettel
 19" méretű V-küllős 735 könnyűfém keréktárcsák; más típusú
keréktárcsák is elérhetők
 BMW Individual Exterior Line Selyemfényű Alumínium kivitelű külső elemek, alternatívaként BMW Individual magasfényű Shadow Line kivitelű
külső elemek
 Speciális, Selyemfényű Alumínium kivitelű légbeömlő nyílások
 Gyöngyházfényű Króm betéttel ellátott, Selyemfényű Alumínium
keretbe foglalt Air Breatherek
 Speciális, magasfényű Fekete rácselemek az elöl, kétoldalt lévő légbeömlőkben
 Exkluzív, magasfényű Fekete vízelvezető betét az A-oszlopon Selyemfényű Alumínium díszítőelemmel ellátott oldalszoknyák
 Nemesacél-hatású alvázvédő elemek elöl és hátul
 Active Air Stream vesék Selyemfényű Alumínium kiemeléssel
 Selyemfényű Alumínium kipufogóborítás
 Selyemfényű Alumínium kivitelű BMW Individual tetősínek, alternatívaként magasfényű Shadow Line kivitelű BMW Individual ktetősínek

xLine belső felszereltségek:
 Ajtóküszöb-borítások „BMW xLine“ felirattal
 Krómbetétes autókulcs

M SPORT CSOMAG.

Felszereltség

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

 Alapfelszereltség

 A minőségi és jó fogású,

1

Kizárólag „Vernasca” bőrkárpitozással,
fekete színben, kontrasztvarrással együtt
érhető el.

 Kiegészítő felszereltség

 A komfortülések az opcionálisan
rendelhető BMW Individual
„Merino” Kávé színű bőrkárpittal
kiemelik a sportos hangulatot. A
számos elektromos állítási lehetőség megkönnyíti a vezető és az első
utas számára az ergonomikusan tökéletes üléshelyzet beállítását.

multifunkciós gombokkal ellátott M
bőrkormány vonzza a tekinteteket.
A Barna Fineline Stripe belső díszítőelemek exkluzív hangulatot teremtenek. A nyújtott vonalakkal
megrajzolt, letisztult műszerfal a
szélesség érzetét kelti az utastérben.

Az M Sport csomag külső elemei:
 M Aerodinamikai csomag első köténnyel, oldalszoknyákkal, valamint a
kiviteli színre fényezett kerékjáratiív-borításokkal
 LED-es ködlámpák
 20" M könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 740 M, kétszínű, eltérő méretű defekttűrő gumiabroncsokkal elöl és hátul; más típusú keréktárcsák
is elérhetők
 Adaptív M futómű; más típusú futóművek is elérhetők
 Steptronic Sport sebességváltó
 BMW Individual magasfényű Shadow Line, alternatívaként Selyemfényű
Alumínium BMW Individual Exterior Line
 M logó a jármű mindkét oldalán
 M Sport fékek kékre fényezett, M logóval ellátott féknyergekkel
 Diffúzorbetéttel ellátott hátsó szoknya
 M Sport csomag-specifikus geometriájú kipufogóborítások
 Karbonfekete metál exkluzív fényezés; további fényezések is elérhetők
 BMW Individual tetősínek, magasfényű Shadow Line
 Üdvözlő fényszőnyeg
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Az M Sport csomag belső elemei:
 Megvilágított M ajtóküszöb-borítások, M lábtámasz és M-specifikus
pedálok
 Sportülések a vezető és az első utas számára kontrasztvarrással ellátott,
Fekete Vernasca bőrkárpittal borítva; más típusú kárpitok is elérhetők
 M bőrkormány
 BMW Individual tetőkárpit, Antracit
 Alumínium Tetragon belső díszítőelemek; más típusú díszítőelemek is
elérhetők
 A SPORT és a SPORT+ módokban M-specifikus kijelzésekkel ellátott
műszeregység
 M Sport csomag-specifikus autókulcs
 M-specifikus velúr lábszőnyegek1
 21" M könnyűfém keréktárcsák, Y-küllős 741 M,
kétszínű, Orbit szürke, polírozott,
elöl 9,5J x 21, 275/40 R21, hátul
10,5J x 21, 315/35 R21 méretű
gumiabroncsokkal.

 22" M könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 742 M, Jet
fekete, kétszínű, polírozott, elöl
9,5J x 22, 275/35 R22, hátul
10,5J x 22, 315/30 R22 méretű
gumiabroncsokkal.

 Az exkluzív, „M ” felirattal ellátott ajtóküszöb-borítások már az
ajtó kinyitásakor sportos hangulattal köszöntenek.

 A 8 fokozatú Steptronic Sport
sebességváltót elképesztően
sportos kapcsolások jellemzik
mind automatikus, mind pedig
manuális módban, amikor a váltás az előválasztó karral vagy a
váltófülekkel kezdeményezhető.

Felszereltség

AZ ÚJ BMW X5 M50D.

Az M aerodinamikai csomag, amely az M-specifikus első és hátsó kötényt,
valamint az oldalszoknyákat foglalja magában, jellegzetesen sportos látványt ad a BMW X5 M50d modellnek. A hátsó lökhárítóborítás Dark
Shadow metál színe egy újabb sportos kinyilatkoztatás.

A BMW X5 M50d-t egyedülálló precizitás és agilitás jellemzi. A futómű
M Performance-specifikus kalibrációjának, a változó áttételű sport kormányműnek, az alapfelszereltségként járó M Sport féknek, az M Sport
differenciálműnek és az M Sport kipufogórendszernek köszönhetően a
modell még kiválóbb menetdinamikai tulajdonságokkal rendelkezik és
garantáltan intenzív vezetési élményt nyújt.

A multifunkciós gombokkal és M logóval
ellátott M bőrkormány háromküllős dizájnnal
rendelkezik. A speciálisan kiképzett hüvelykujj-támasszal ellátott karimájú bőrkormány
közvetlen, sportos kormányzási élményt biztosít.

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

28 | 29

A hátsó rész jobb oldalán látható, Cerium szürke „M50d” felirat még jobban kihangsúlyozza a
BMW X5 M50d exkluzivitását.

BMW INDIVIDUAL.
A Z EGYÉNISÉG
KIFEJEZÉSE.

AZ ÚJ BMW X5 –
INSPIRED BY BMW INDIVIDUAL.

A BMW Individual küszöblécek világító felirattal,
valamint a BMW Individual Zongoralakk fekete
belső díszítőelemek új magasságokba emelik az
új BMW X5-öt: az Önébe.

A Z EGYEDISÉG DÖNTÉS KÉRDÉSE.
A döntés az Ön kezében van: A BMW Individual
minden lehetőséget megad Önnek arra, hogy új
BMW X5-ösét kívánságainak megfelelően alakítsa
ki. Egészítse ki a BMW jellegzetes vezetési élményét
személyes igényeivel. Válassza ki a kívánalmainak
leginkább megfelelő, minőségi opciókat a széles
palettáról: Exkluzív BMW Individual fényezések,

Nemcsak különlegesre, hanem valami egyedire
is vágyik? Keressen bármit, a BMW Individual
know-how-ja és tudása segít valóra váltani vágyait.

amelyek megmutatják az Ön stílusát és magabiztosságát. Puha bőrkárpitok és a legfinomabb fákból
készült belső díszítőelemek, amelyek autója utasterét
személyes komfortzónává változtatják. Vagy járja a
saját útját és kövesse a saját ötleteit – a BMW Individual gondoskodik arról, hogy azok valósággá is váljanak az autózás világában.

A vezetés élménye

ISMERJE MEG A MODELLHEZ RENDELHETŐ BMW INDIVIDUAL FELSZERELTSÉGEK TELJES PALETTÁJÁT.
A BMW KATALÓGUS APP SEGÍTSÉGÉVEL (iOS ÉS ANDROID).

KIEMELT FELSZERELTSÉGEK.

Felszereltség

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

 Alapfelszereltség

 A lézeres távolságifényszóró-módban a különleges X dizájnt
magán viselő BMW Lézervilágítás
akár 500 méternyi útszakaszt is képes bevilágítani – a hatótávolsága
tehát közel kétszerese a hagyományos fényszórókéinak. Az út jobb
éjszakai megvilágítása jelentős
mértékben fokozza a biztonságot.
A kék színű X motívum és a „BMW
Laserlight“ felirat kihangsúlyozzák a
jármű magas technológiai színvonalát.

 A csiszolt1, anodizált felületű, gumibetétekkel ellátott alumínium fellépőküszöbök jellegzetes, egyedi vonással gazdagítják a jármű megjelenését,
emellett azok még kényelmesebbé teszik a be- és a kiszállást.

 A selyemfényű alumínium kivitelű tetősínek a multifunkciós
BMW tetőcsomagtartó alapját
jelentik.

1

Az M50d modellhez nem érhető el.

 Nyitott állapotában a panoráma üvegtető bőséges mennyiségű friss levegőt enged az utastérbe. Amikor pedig zárva van, világos, fénnyel teli atmoszférát teremt belül. Az üvegtető – amely teljesen automatikusan,
egyetlen gombnyomásra nyílik és záródik, de az távirányítással, az autókulccsal is vezérelhető – toló és billenő funkcióval, napfényvédő rolóval és
szélterelővel rendelkezik.

 A Soft-Close automatika
automatikusan, szinte teljesen
hangtalanul teljesen bezárja a
résnyire nyitott ajtókat.

 A tökéletesen méretre szabott, szennyeződés- és vízlepergető velúr lábszőnyegek,
amelyek óvják a padló szövetburkolatát, egyszerűen tisztíthatók2, emellett azok hozzájárulnak
a kitűnő minőségérzet megteremtéséhez is.

2

Alapfelszereltség az M50d esetében.

 Az elektromosan kihajtható
vonófejjel, valamint vontatmánystabilitás-ellenőrzéssel ellátott
vonóhorog 3500 kg tömegű
vontatmányhoz hitelesített.
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 Kiegészítő felszereltség

 Dinamizmus és kényelem:
A vezető és az első utas oldalán
található sportülések számos
paramétere elektromosan állítható,
így például a háttámla szélessége,
valamint az ülés dőlésszöge is.
A magasabb peremű ülőlapi és
háttámla-oldaltámaszok az állítható
hosszúságú combtámaszokkal
együtt kitűnő ergonómiát biztosítanak, valamint még határozottabb
oldaltámaszt nyújtanak nagy sebességű kanyarvételek alkalmával.

 A multifunkciós gombokkal2, 3 és M-logóval ellátott, a vezetőoldali légzsáknak is helyet adó M bőrkormány háromküllős dizájnnal rendelkezik. A
Fekete varrású, Fekete színű Walknappa bőrrel borított, speciálisan kiképzett hüvelykujj-támasszal ellátott karimával rendelkező bőrkormány közvetlen, sportos kormányzási élményt biztosít.

 A Fekete színű, vastag1
karimájú és kontúros hüvelykujj-támasszal ellátott Sport bőrkormány kivételesen kellemes,
határozott fogással rendelkezik.

3

 A hátsó oldalablakoknál lévő,
manuálisan működtethető napfényvédő rolók megvédik az
utasteret az erős napsütéstől,
emellett azok óvnak a kíváncsi
tekintetektől.

Kizárólag további felszereltségekkel együtt érhető el.

 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 ajtói előtti területet. Az állítható fényerejű hangulatvilágítás hatféle
színű – fehér, kék, narancs, bronz, lila és zöld – lehet.

 Az vezető és az első utas ülésében elhelyezett gerinctámasz
függőleges és vízszintes irányban egyaránt állítható, aminek
köszönhetően ortopédiai szempontból optimális üléshelyzet teremthető meg.

 Az ülésfűtés segítségével felmelegíthető az első, valamint a
szélső hátsó ülések ülőlapjának,
valamint háttámlájának felülete.
Az ülésfűtés mind a négy ülőhelyen három fokozatban állítható.

KIEMELT FELSZERELTSÉGEK.

Felszereltség

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

 Alapfelszereltség
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 Az egyedülálló hangzásminőséget biztosító Harman Kardon HiFi
hangsugárzó rendszer egy 464 W teljesítményű digitális erősítővel, kilenc
csatornával és 16 hangszóróval rendelkezik. A rendszer által kibocsájtott,
kifinomult hangzás tökéletesen betölti az utasteret. A járműspecifikus, sebességfüggő hangzáskiegyenlítés precízen nyomja el a háttérből érkező
menetzajokat.

 A vezeték nélküli mobiltelefontöltés1 felszereltség egy vezeték nélküli
töltődokkolót és egy második mikrofont foglal magában, mely utóbbi még
jobb minőségű kihangosítást biztosít az Ön, valamint utasa számára. A
tetőantennához való csatlakozás optimális vételi minőséget biztosít. A
Bluetooth-kapcsolaton keresztül egyidejűleg két mobiltelefon és egy
audiolejátszó csatlakoztatható.

 A navigáció funkcióval 2 ellátott BMW Live Cockpit Professional felszereltség egy kitűnő minőségű kijelzőhálózat, amely egy nagy felbontású, 12,3" méretű,
érintéssel vezérelhető központi kijelzőt, valamint egy teljes egészében digitális, 12,3" méretű műszeregységet foglal magában.

 A 4 zónás automata klímaberendezés lehetővé teszi, hogy a vezető és
az első utas, valamint a jobb és a bal hátsó ülésen helyet foglaló utasok
egyedileg szabályozhassák a légkondicionálás beállításait.

 A BMW Individual műszerfal felső része Fekete színű Walknappa bőrrel
kárpitozott. A kitűnő minőségű kárpit kifinomult esztétikumának köszönhetően a belső tér luxus atmoszférája még jobban érvényesül.

 A Driving Assistant 3 biztonsági csomag a kameraalapú túl kis távolságra
figyelmeztető jelzést, a fékező funkcióval ellátott gyalogosfelismerést, az
előzési tilalomra való figyelmeztetést, a sebességhatár-kijelzést valamint a
sávelhagyásra figyelmeztető jelzést foglalja magában. A radaralapú felszereltség a fentiek mellett tartalmazza még a hátsó keresztirányú forgalomra
figyelmeztető jelzést, a sávváltásra figyelmeztető jelzést, valamint a hátsó
ütközésmegelőző funkciót is.

4
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Támogatja a QI-kompatibilis mobiltelefonok induktív töltését. A speciális töltőtokok az
eredeti BMW tartozékok választékából vásárolhatók meg bizonyos okostelefonokhoz,
amelyek nem támogatják az induktív töltést lehetővé tevő QI-szabványt.

2
3

A funkció sötétben, ködben vagy erős ellenfényben korlátozottan működőképes.
A BMW ConnectedDrive részeként a rendszer bizonyos európai országokban három évig
évente akár négyszer automatikusan, liszenszdíj nélkül frissíti a térképadatbázist.

5

A Driving Assistant és a Driving Assistant Professional csomagok része.
A központi kijelzőn csak akkor jeleníthető meg valós kép, amennyiben a jármű el van
látva a Parkolóasszisztens kiegészítő felszereltséggel vagy a Plus parkolóasszisztens
csomaggal.

 A hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés 4, 5 felhívja az Ön
figyelmét az oldalról közeledő járművekre, amikor az útpályára függőleges
parkolóhelyről próbál kitolatni. A rendszer, amely 7 km/órás sebességig
működik, a „Parkolás“ beállítási menüben aktiválható, illetve kapcsolható ki.

KÜLSŐ SZÍNEK VILÁGA.

Felszereltség

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

 Alapfelszereltség

M SPORT CSOMAG

BMW INDIVIDUAL
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 Kiegészítő felszereltség

 Nem metál 668 Fekete1

 Nem metál 300 Alpesi fehér 2

 Metál 416 Karbonfekete4

 BMW Individual C1N Sunstone metál
fényezés.3, 5

 BMW Individual X03 Rubin fekete
metálfényezés6

 BMW Individual X10 Tanzanit kék
metálfényezés6

 Metál 475 Zafírfekete5

 Metál A96 Kristály fehér5

 Metál C1M Phytonic kék5

 BMW Individual X13 Pirit barna
metálfényezés6

 BMW Individual X1B Ametrin
metálfényezés6

Belső színválaszték.Egyedi fényezésre
vágyik? A BMW Individual készen áll arra,
hogy tanácsokat adjon a választást illetően.

 Metál C27 Arctic szürke briliáns hatással5

[Színminták] A fent megjelenített színek csak a fényezéssel és az 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. Ezért javasoljuk, hogy a választott színekkel kapcsolatban forduljon hivatalos BMW
Márkakereskedőjéhez. Márkakereskedője az eredeti színminták bemutatása mellett az Ön
különleges kéréseivel kapcsolatban is rendelkezésére áll.

[ BMW konfigurátor ] A konfigurátor segítségével Ön megalkothatja saját, egyéni
igényeinek megfelelő BMW-jét. A választékban az összes jelenleg elérhető szín és
felszereltség megtalálható. Kérjük, hogy további részletekért keresse fel a
www.bmw.hu/konfigurator weboldalt.
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Az M50d modellhez nem érhető el.
Az M Sport csomag és az M50d esetében alapfelszereltség.
Kizárólag az M50d modellhez vagy más kiegészítő felszereltséggel együtt érhető el.

4
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Kizárólag az M50d modellhez vagy az M Sport csomaggal együtt rendelhető.
Az M Sport csomaggal együtt szintén rendelhető.
2019. 4. hótól elérhető.

BELSŐ SZÍNEK.

Felszereltség

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

BŐR

BELSŐ
DÍSZÍTŐELEMEK

Rendelhető

 Alapfelszereltség

BMW INDIVIDUAL
BŐRKÁRPIT

Rendelhető
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 Kiegészítő felszereltség

BMW INDIVIDUAL BELSŐ
DÍSZÍTŐELEMEK

Rendelhető

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit MCSW
dizájnperforált
Fekete, a belső tér
színe Fekete

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4KM Hálómintás
alumínium belső díszítőtelemek, sötét

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített
tartalommal
Fekete (VASW), a
belső tér színe
Fekete2

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4ML BMW Individual zongoralakk
belső díszítőelemek

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit
dizájnperforált
Canberra bézs
(MCHE), a belső tér
színe Mokka1

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4KP Erezett kőris
nemesfa belső díszítőelemek, Barna,
fémes hatású,
magasfényű

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített
tartalommal VATQ
Tartufo, a belső tér
színe Fekete2

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4WW BMW Individual magasfényű
Ezüstszürke erezett
kőris nemesfa belső
díszítőelemek

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit MCRI
dizájnperforált
Konyak, a belső tér
színe Fekete

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4KR Fineline Stripe
nemesfa belső díszítőelemek, Barna,
magasfényű

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített
tartalommal Kávé
(VAHF), a belső tér
színe Fekete2

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

XET BMW Individual
Fineline nemesfa
belső díszítőelemek,
Fekete, Alumínium
betétekkel5

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit MCHF
dizájnperforált Kávé,
a belső tér színe
Fekete

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

4KT Világos erezett
nyár nemesfa belső
díszítőelemek, Antracit-barna, nyílt
pórusú

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

BMW Individual
Merino bőrkárpit
kibővített
tartalommal
VAEW Elefántcsont
fehér, a belső tér
színe Fekete2

 Alapkivitel
 xLine
 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit MCEW
dizájnperforált
Elefántcsont fehér, a
belső tér színe
Fekete3

 M Sport csomag

4KK Alumínium Tetragon belső díszítőelemek4

 M Sport csomag

Vernasca
bőrkárpit Fekete
(MAH9), Barna
kontrasztvarrással,
a belső tér színe
Fekete4

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

A legfinomabb
díszítőelemek.
Világosszürke nemesfa vagy fekete
fényezés? A BMW
Individual mindig készen áll tanácsaival.

Kárpit határok
nélkül.
MONOGRAMOT
SZERETNE? A
BMW Individual
készen áll, hogy tanácsokat adjon a
választást illetően.
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Kizárólag más kiegészítő felszereltséggel együtt érhető el.
A felszereltség kizárólag komfortülésekkel együtt érhető el.
Előreláthatólag 2018. 12. hótól lesz elérhető.

4
5

Alapfelszereltség az M50d esetében.
2019. 4. hótól elérhető.

KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.

EREDETI BMW TARTOZÉKOK.

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

 Alapfelszereltség

Felszereltség

 Kiegészítő felszereltség
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 Tartozékok

 A modern, fekete színű, titánezüst oldalpanelekkel díszített,
520 liter űrtartalmú tetődoboz
valamennyi BMW tetőcsomagtartó-rendszerrel kompatibilis.
Akétoldali nyithatóság a könnyű
rakodásról, a tripla központi zár pedig
a lopásbiztonságról gondoskodik.

 20" könnyűfém keréktárcsák,
V-küllős 738, kétszínű, polírozott,
elöl 9J x 20, 275/45 R20, hátul
10,5J x 20, 305/40 R20 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.2

 19" méretű könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 734, Reflex ezüst, 9J x 19,
265/50 R19 méretű defekttűrő gumiabroncsokkal.1

 20" könnyűfém keréktárcsák,
csillagküllős 736, Ferric szürke,
elöl 9J x 20, 275/45 R20, hátul
10,5J x 20, 305/40 R20 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.1

 21" könnyűfém keréktárcsák, Y-küllős 744, kétszínű, Orbit szürke,
polírozott, elöl 9,5J x 21, 275/40 R21, hátul 10,5J x 21, 315/35 R21 méretű
defekttűrő gumiabroncsokkal.1

 21" könnyűfém keréktárcsák, Y-küllős 744, Orbit szürke, elöl 9,5J x 21,
275/40 R21, hátul 10,5J x 21, 315/35 R21 méretű defekttűrő gumiabroncsokkal.1

 A BMW Advanced Car Eye 2.0 egy igen érzékeny full HD kamera,
ami akár parkolás közben is rögzíti az autó előtt és mögött történő eseményeket. Az autón kívüli szokatlan vagy zavaró mozgás esetén a kamera automatikusan rögzíti a helyzetet a lehetséges balesetek vagy (megkísérelt)
behatolások dokumentálása érdekében.

 A BMW hátsó kerékpártartó Pro 2.0 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.

 22" M könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 747 M, Cerium szürke, kétszínű, polírozott, elöl 9,5J x 22, 275/35 R22, hátul 10,5J x 22, 315/30 R22
méretű gumiabroncsokkal.3

 22" BMW Individual könnyűfém keréktárcsák, V-küllős 746 I, Orbit szürke, polírozott, elöl 9,5J x 22, 275/35 R22, hátul 10,5J x 22, 315/30 R22 méretű gumiabroncsokkal.

 Csúszásmentes felületű,
vízálló szőnyeg a csomagtér
szennyeződésektől és nedvességtől való megóvásához. A
fekete színű, nemesacél betéttel
ellátott szőnyeg belesimul a
belső tér összképébe.

 Kitűnő minőségű, 20" méretű, csillagküllős 748 M könnyűfém keréktárcsák matt Jet fekete
színben. TPMS érzékelőkkel ellátott komplett nyári kerékkészlet4
defekttűrő gumiabroncsokkal.

1
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Az M50d modellhez nem érhető el.
Kizárólag az xLine modellváltozathoz rendelhető.
Kizárólag az M50d modellhez érhetők el.

4

A keréktárcsák komplett télikerék-készlet részeként is elérhetők.

 Tökéletesen méretre szabott
védelem a nedvesség és a
szennyeződések ellen az elöl
ülők lábterében. A fekete színű,
nemesacél betéttel ellátott
szőnyegek tökéletesen egészítik
ki a belső tér látványát.

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

 Optimalizált tömegű, 22"
méretű, csillagküllős 749 M M
Performance könnyűfém keréktárcsák kétszínű kivitelben, Jet
feketére fényezve és fényesre
csiszolva. Abroncsnyomás-érzékelővel (TPMS) ellátott komplett
kerékkészlet részét képezik.

világában, és különleges tartozékkatalógussal is a rendelkezésére áll. Kérjük, hogy további
információért látogasson el a www.bmw.com/accessories weboldalra.

MŰSZAKI ADATOK.

xDrive40i6

xDrive30d

M50d

Műszaki adatok

kg
kg
kg

2135
2800
750

2185
2860
750

2350
3010
750

kg

3500/3500

3500/3500

3500/3500

ll

650 – 1870

650 – 1870

650 – 1870

6/4
2998
250 (340)/
5500 – 6500
450/
1500 – 5200

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

6/4
2993
294 (400)/
4400
760/
2000 – 3000

Összkerékmeghajtás

Összkerékmeghajtás

Összkerékmeghajtás

Steptronic sebességváltó

Steptronic sebességváltó

Steptronic Sport
sebességváltó

243
5,5

230
6,5

2503
5,2

10,4 – 10,6
7,4 – 7,5
8,5 – 8,7
EU6d-temp
193 – 197
83

6,8 –7,5
5,6 – 6,2
6,0 – 6,7
EU6d-temp
158 – 175
80

7,6 – 8,1
6,3 – 6,7
6,8 – 7,2
EU6d-temp
179 – 189
80

255/55 R18 W

255/55 R18 W

BMW X5

42 | 43

Tömeg
Saját tömeg, EU (xDrive)1
Megengedett maximális össztömeg (xDrive)
Megengedett vonószemterhelés, fékezetlen (xDrive)2
Legnagyobb vontatható tömeg, fékezett, max. 12%-os
emelkedőn/max. 8%-os emelkedőn (xDrive)2
Csomagtér mérete
Motor
Hengerek/szelepek
Lökettérfogat
Max. teljesítmény/fordulatszám
Max. nyomaték/fordulatszám

cm3
kW (LE) / 1/perc
Nm / 1/perc

Erőátvitel
Meghajtás
Az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltó
(xDrive)
Teljesítmény
Legnagyobb sebesség (xDrive)
Gyorsulás (xDrive), 0–100 km/óra

km/óra
s

Fogyasztás4, 5, 6 – Minden motor megfelel az EU6 szabvány előírásainak
Városban (xDrive)
Városon kívül (xDrive)
Kombinált (xDrive)
Károsanyag-kibocsátási standard (típusigazolt)
CO2-kibocsátás, kombinált (xDrive)
Üzemanyagtartály mérete, kb.

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

Keréktárcsák/gumiabroncsok
Gumiabroncs-méretek
Kerékméret
Anyag

8.5J x 18

8.5J x 18

Könnyűfém

Könnyűfém

275/40 R21 Y
315/35 R21 Y
9.5J x 21/
10.5 J x 21
Könnyűfém

A műszaki rajzokon megadott méretek milliméterben értendők. A magasság tetőantenna nélkül 1466 mm. A BMW X5 M50d nyomtávja elöl: 1684 mm, hátul: 1689
A teljesítmény-, a fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltóval ellátott járművekre vonatkoznak.
Az EU saját tömeg adata alapfelszereltségű modellekre érvényes és az opcionálisan rendelhető felszereltségek tömegét nem tartalmazza. A saját tömegre vonatkozó adatok
90%-ig töltött üzemanyagtartály és egy 75 kg testtömegű vezető esetén érvényesek. Az opcionálisan rendelhető felszereltségek befolyásolhatják az autó tömegét, terhelhetőségét
és végsebességét, amennyiben az adott felszereltségek kihatással vannak az autó aerodinamikájára.
2
A vontatmány össztömege nem haladhatja meg a megengedett vontatható tömeget, figyelembe véve a maximális vonófejterhelést.
3
Elektronikusan leszabályozva.
4
A teljesítmény- és fogyasztási adatok a RON 98 oktánszámú üzemanyag használata esetén érvényesek. Az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok a 2007/715 számú EU
előírásban foglalt referenciaüzemanyagra vonatkoznak. Az ólmozatlan RON 91 oktánszámú, valamint a maximálisan 10% etanoltartalmú (E10) benzin használata szintén lehetséges. A
BMW RON 95 oktánszámú, ólommentes benzin használatát javasolja.
5
Az itt szereplő fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok meghatározása az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletének a típusjóváhagyás idején érvényben lévő változata alapján történt. Az adatok a németországi piacra szállított, alapfelszereltségű járműre vonatkoznak. A feltüntetett tartományokon belül az értékek a kerék- és gumiaroncsméret, illetve az opcionális felszereltségek függvényében változhatnak. A megadott értékek már az új WLTP szabvány alapján kerültek megállapításra, ám azokat átkonver
tálták a NEDC-értékekre annak érdekében, hogy az egyes járművek fogyasztási adatai összehasonlíthatók legyenek.
6
Előreláthatólag 2018. 12. hótól lesz elérhető.
1

BMW X5 xDRIVE40i M SPORT CSOMAGGAL:
BMW TwinPower Turbo soros hathengeres benzinmotor, 250 kW (340 LE), 22" M
könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 742 M, kétszínű, elöl és hátul eltérő méretű
gumiabroncsokkal, Kristály fehér metál külső fényezés, komfortülések Kávé színű
BMW Individual Merino kibővített tartalmú bőrkárpittal, magasfényű, Barna Fineline
Stripe nemesfa belső díszítőelemek.
A katalógusban illusztrációként szereplő modellek a BMW AG által a németországi
piacra szállított járművek felszereltségét és konfigurációs lehetőségeit (alap- és
kiegészítő felszereltségek) tükrözik. A katalógusban ismertetett alap- és kiegészítő
felszereltségeket, valamint a kiadványban szereplő modellek esetében elérhető
konfigurációs lehetőségeket tekintve eltérések fordulhatnak elő a 2018. 05. 16-i
állapothoz képest, amikor a jelen katalógus a nyomdába került, de az eltéréseket az
egyes piacokon érvényben lévő speciális előírások is okozhatják. Hivatalos BMW
Márkakereskedője készséggel áll rendelkezésére további információkkal. A dizájnt
és a felszereltséget érintő változtatások jogát fenntartjuk.
© BMW AG, München, Németország. Utánnyomás vagy kivonatolás kizárólag a
BMW AG, München előzetes, írásos engedélyével lehetséges.
411 005 136 84 1 2018 BM. Printed in Germany 2018.

