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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

BMW i3 / BMW i3s ÁRLISTA.

Érvényes: 2020. novemberi gyártástól.
Modell

BMW i3 120Ah
(AT)

BMW i3s 120Ah
(AT)

EUROTAX
kód

Hengerűrtartalom/
Hengerek
száma

Teljesít
mény

cm3

kW (LE)

1080M005

NA / NA

1080M006

NA / NA

Nettó ár
regisztrációs
adó nélkül

Regisztrációs
adó

Bruttó ár

Fogyasztás1
kézi / aut.
seb.váltóval

CO2-1
kibocsátás

Ft

Ft

Ft

125 (170)

10 322 047

0

13 109 000

0

0

135 (184)

11 229 921

0

14 262 000

0

0

Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és áramfogyasztási adatok a hatályban lévő 715/2007/EK Rendeletben előírt mérési eljárás szerint
kerültek kiszámításra. Az adatok egy németországi alapfelszereltséggel rendelkező gépjárműre vonatkoznak és az értékhatárok figyelembe veszik a
választható kerék- és abroncs méretében tapasztalható különbségeket, valamint a választható extra-felszereltséget, és a konfiguráció során változhatnak.
1

	Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és áramfogyasztási adatok a Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapultak és
a hatályban lévő 715/2007/EK Rendeletben előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. Az adatok egy magyarországi alapfelszereltséggel
rendelkező gépjárműre vonatkoznak és az értékhatárok figyelembe veszik a választható kerék- és abroncs méretében tapasztalható különbségeket,
valamint a választható extra-felszereltségeket, és a konfiguráció során változhatnak. Ezeknél a gépjárműveknél az olyan gépjárművet terhelő adók
vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid adatok eltérhetnek az itt megadott
értékektől.

Az ár és alapfelszereltség változtatásának jogát fenntartjuk. Áraink a következő árlista kiadásáig érvényesek!
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i3 120 Ah

i3s 120 Ah

ALAPFELSZERELTSÉG.

Szervizszolgáltatások
BMW i Akkumulátor tanúsítvány

 

Biztonság
Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

 

Elakadásjelző háromszög és elsősegélydoboz

 

Akusztikus gyalogosvédelem

 

Utasoldali légzsák hatástalanítása

 

BMW vészhívás

 

Blokkolásgátló (ABS)

 

Hárompontos biztonsági övek mind a 4 ülésnél

 

Dinamikus stabilitás ellenőrzés (DSC)

 

ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó 2 üléshez

 

Oldalütközés‑védelem

 

Légzsák a vezető és az első utas számára

 

Fényezés
Alapkivitelű fényezés

 

Kerekek
Gumiabroncs javító készlet

 

20" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 431, eltérő méretű gumiabroncsokkal



19" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 427, BMW EfficientDynamics



Gumiabroncs‑biztosítás

 

Kárpitozás és belső dizájn
Neutronic szövet kárpitozás

 

BMW i belső dizájn, Atelier

 

Belső felületek matt Andezit ezüst kivitelben

 

Technológia
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Váltóáramú töltés vétel, Professional

 

Egyenáramú gyorstöltés vétel

 

Elektromotor

 

Elektronikus szervokormány

 

Nagyfeszültségű akkumulátor

 

Fékbetét kopás kijelző

 

Elektromos rögzítőfék

 

Parkolássegítő rendszer hátul (PDC)

 

Töltőkábel, mód 2

 

Töltőkábel, mód 3; 3 fázisú

 

Fényszórók LED technológiával

 

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Belső felszerelések
4 ülés

 

Kartámaszok az ajtókban

 

Bázis kivitelű első ülések

 

Hátsó üléssor 2 üléssel

 

Kormányoszlop mechanikus állítási lehetőség

 

Kétküllős bőr kormánykerék, 361 mm diaméter

 

Klímaberendezés

 

Külső és belső funkcionális felszerelések
Kesztyűtartó

 

Hátsó ablak fűtés

 

Belső világítás a tetőkárpit első és hátsó részén középen, a csomagtárben jobb oldalon.

 

12 V csatlakozó elöl a középkonzolban

 

Szerszámkészlet

 

Elektronikus immobilizer

 

iDrive kontroller

 

Külső visszapillantó tükrök felső része magasfényű fekete, alsó rész matt fekete kivitelben, integrált LED‑es irányjelzővel.
Elektromosan állítható. Manuálisan behajtható.

 

Központi zár, vezérléssel a jármű kulcsáról

 

Napellenzők piperetükörrel

 

Szórakoztatás és kommunikáció
DAB tuner

 

BMW Professional rádió

 

Teleszerviz

 

ConnectedDrive szolgáltatások

 

Távolsági szolgáltatások (Remote Services)

 

Kihangosító berendezés

 

Műszerfali kijelző
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Biztonság

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

Gumiabroncsnyomás figyelő rendszer

2VB

0

 

Elakadásjelző háromszög és elsősegélydoboz

428

0

 

Akusztikus gyalogosvédelem

4U9

0

 

Utasoldali légzsák hatástalanítása

5DA

0

 

6AC

0

 

met

234 000

 

‑M
 ind a négy gumiabroncs nyomásának elektronikus ellenőrzése
‑ Szöveges és képes figyelmeztetés szükség esetén.
ECE verzió.

Mesterségesen generált hang, amely elektromos energiával való haladás esetén, 30 km/órás sebességig figyelmezteti a többi
közlekedőt. A jármű beindítása után mindig aktív.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
BMW vészhívás

Manuális és automatikus vészhívás lehetőség.

Fényezés
Metál fényezés

C1W ‑ Imperial kék Frozen szürke kiemeléssel

 

C2V ‑ Mineral szürke BMW i kék kiemeléssel

 

C4X ‑ Kasmír ezüst BMW i kék kiemeléssel

 

C4Y ‑ Galván arany Frozen szürke kiemeléssel

 

C4Z ‑ Blue Ridge Mountain Frozen szürke kiemeléssel

 

C6C ‑ Fluid fekete Frozen szürke kiemeléssel
Fényezés

 

uni

0

B85 ‑ Capparis fehér BMW i kék kiemeléssel

 
 

C2W ‑ Fluid fekete BMW i kék kiemeléssel

234 000

 

461 300



Felszereltségi csomagok
Sport csomag

330

Sport csomag a BMW i3 modell részére a vizuális megkülönböztetéshez
Tartalom:
‑ 26N 20" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 431, eltérő méretű gumiabroncsokkal (alternatívan: 26K)
‑ Szélesebb nyomtáv, kerékjárati ívek magasfényű fekete kivitelben
‑ 10 mm ültetés sport futómű beállításokkal (stabilizátorok, rugók/lengéscsillapítók)
‑ Aeroflap küszöbök a jobb és bal oldalon magasfényű fekete kivitelben
az 5DU / 5DP felszereléssel nem rendelhető

Parkolóasszisztens csomag



5DU

326 200



Felszereltség:
‑ 3AG Tolatókamera
‑ 508 Parkolássegítő (PDC) elöl és hátul
‑ 5DP Parkolóasszisztens
a 330 felszereléssel nem rendelhető
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 Alapfelszereltség



 Kiegészítő felszereltség

i3s 120 Ah

i3 120 Ah

Kód

Bruttó
kisker. ár
HUF

Komfort csomag

7RS

659 000

 

Advanced Komfort csomag

7GA

856 600

 

0

 

Felszereltségi csomagok
Tartalom:
‑ 249 Multifunkcionális kormánykerék
‑ 430 Külső és belső tükör csomag
‑ 473 Első kartámasz
‑ 493 Tárolócsomag
‑ 521 Esőszenzor
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékezés funkcióval
ZIA felszereléssel együtt

Tartalom:
‑ 249 Multifunkcionális kormánykerék
‑ 430 Külső és belső tükör csomag
‑ 442 Pohártartó
‑ 473 Első kartámasz
‑ 493 Tárolócsomag
‑ 521 Esőszenzor
‑ 534 Automatikus klímaberendezés
‑ 544 Sebességtartó automatika fékezés funkcióval
‑ 606 Business navigációs rendszer (alternatívan: 609)
a 7RS felszereléssel nem rendelhető

Advanced Edition

 

ZIA

1 881 900



1 787 800



26K felszereléssel együtt

1 815 200



26N felszereléssel együtt

1 732 900



Tartalom:
‑ 7GA Komfort Plusz csomag
‑ 7KX BMW i belső dizájn, Loft (alternatívan: ATL / 7KY / 7KZ)
‑ ZIB Business csomag
‑ 494 Ülésfűtés a vezető és első utas számára
‑ 4T9 Hőszivattyú
‑ i3 120 Ah: 2G6 19" BMW i könnyűfém keréktárcsák, turbina kialakítású 429, eltérő méretű gumiabroncsokkal (alternatívan:
2G5 / 2T7 / 26K / 26N)
‑ i3s 120 Ah: 26K 20" Könnyűfém keréktárcsák duplaküllős 431, Jet fekete, eltérő méretű gumiabroncsokkal (alternatívan: 26N)
További tartalom:
‑ BMW Wallbox (Vevőszolgálaton keresztül rendelendő) ‑ kivéve BMW i3 akciós (kamattámogatott) finanszírozás igénybevétele
esetén!
‑ A beszerelés árát a csomag nem tartalmazza!
Business csomag

7GA felszereléssel együtt
ZIA felszereléssel együtt

ZIB

948 800

 

752 800

 

0

 

Tartalom:
‑ 322 Komfortbejutás
‑ 609 Professional navigációs rendszer
‑ 674 HiFi hangsugárzó rendszer Harman Kardon
‑ 6NW Vezeték nélküli mobiltelefon töltés
csak a 473 + (7GA / 7RS) felszereléssel együtt

 

|7

Kerekek
20" Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 431, Jet fekete, eltérő méretű gumiabroncsokkal 26K
ZIA felszereléssel együtt

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

82 400

 

0

 

Elöl: 5,5 J × 20 / gumiabroncsok: 175/55 R20
Hátul: 6 J × 20 / gumiabroncsok: 195/50 R20
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
csak a 330 felszereléssel együtt

20" Könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 431, eltérő méretű gumiabroncsokkal



26N

0

 

Elöl: 5,5 J × 20 / gumiabroncsok: 175/55 R20
Hátul: 6 J × 20 / gumiabroncsok: 195/50 R20
Jet Black (nem metál). Polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges
csak a 330 felszereléssel együtt



19" BMW i könnyűfém keréktárcsák, csillagküllős 427, BMW EfficientDynamics

2D6

0



19" BMW i könnyűfém keréktárcsák, turbina kialakítású 428, eltérő méretű
gumiabroncsokkal

2G5

280 100



49 500



230 700



0



5 J × 19 / gumiabroncsok: 155/70 R19
Reflex ezüst.

ZIA felszereléssel együtt

Elöl: 5 J × 19 / gumiabroncsok: 155/70 R19
Hátul: 5,5 J × 19 / gumiabroncsok: 175/60 R19
Jet fekete. Polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.

19" BMW i könnyűfém keréktárcsák, turbina kialakítású 429, eltérő méretű
gumiabroncsokkal
ZIA felszereléssel együtt

Elöl: 5 J × 19 / gumiabroncsok: 155/70 R19
Hátul: 5,5 J × 19 / gumiabroncsok: 175/60 R19
Jet fekete. Polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
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 Kiegészítő felszereltség

2G6

Kerekek
20" BMW i könnyűfém keréktárcsák, duplaküllős 430, eltérő méretű gumiabroncsokkal

2T7

ZIA felszereléssel együtt

i3s 120 Ah

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

444 800



214 200



Elöl: 5 J × 20 / gumiabroncsok: 155/60 R20
Hátul: 5,5 J × 20 / gumiabroncsok: 175/55 R20
Jet fekete. Polírozott.
Hólánc felszerelése nem lehetséges.
Kerékőr

2PA

16 500

 

Gumiabroncsjavító készlet

2VC

0

 

Csak könnyűfém keréktárcsákhoz.
Tartalma: defektjavító spray, elektromos, a 12 voltos csatlakozóról működtethető kompresszor, külön tárolóhely a kábeltartóban,
tépőzáras rögzítéssel.

Kárpitozás
Neutronic szövetkárpit

BH

0

Electronic szövet/Sensatec kombináció

BK

0

BHGI ‑ Aragats szürke | Fekete

 
 
 

BKHI ‑ Carum Spice szürke/Barna kiemeléssel | Carum Spice szürke

 

csak a 7KX felszereléssel együtt

 

Solaric gyapjúszövet / bőrkárpit kombináció

NH

0

 

NHBN ‑ Barna | Carum Spice szürke

 

csak a 7KY felszereléssel együtt

 

Vernasca bőrkárpit

MA

0

 

MANX ‑ Szarvasgomba, sötét | Karbonfekete

 

csak a 7KZ felszereléssel együtt
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i3 120 Ah

Kód

Bruttó
kisker. ár
HUF

4EA

148 300

 

0

 

Dizájn, BMW i belső tér
Matt sötét tölgy nemesfa belső díszítőelemek

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

7KY / 7KZ felszereléssel együtt

BMW i kék színű biztonsági öv

4FG

33 000

 

Matt eukaliptusz nemesfa belső díszítőelemek

4EV

148 300

 

0

 

4EX

0

 

4G0

0

 

ATL

0

 

7KX

494 200

 

0

 

Mind a 4 ülés számára.

7KY / 7KZ felszereléssel együtt

Andesite ezüst belső felületek

Electronic barna belső felületek
csak a 7KX felszereléssel együtt

 

BMW i belső dizájn, Atelier

Kárpitozás:
‑ Szövetkombináció Neutronic Aragats szürke színben
‑ Az ülés ajtó felőli oldalán BMW i kék színű kiemelés látható
‑ Aragats szürke színű szövetkárpit az ajtópaneleken
‑ Fekete színű műszerfal, matt Andesite ezüst belső felületek
‑ Bőrkormány BMW i kék kontrasztos karimabetéttel
‑ Carum Spice szürke tetőkárpit
‑ Általános szín: fekete
Világítás:
‑ Elöl: fehér színű, LED‑es lámpák lágy, világos narancsszínű fénnyel; hátul: fehér színű világítás, középen
‑ Csomagtér‑megvilágítás hátul, világítás a kesztyűtartóban (LED technológiával), fehér színben.

BMW i belső dizájn, Loft

ZIA felszereléssel együtt

Kárpitozás:
‑ BKHI "Electronic" szövet/Sensatec kombináció Carum Spice szürke/Barna kiemeléssel | Carum Spice szürke
Tartalom:
‑ 423 Velúr lábszőnyegek
‑ 4G0 Electronic barna belső felületek (alternatívan: 4EA / 4EV)
További tartalom:
‑ Carum Spice szürke szövetkárpit az ajtópaneleken
‑ Carum Spice szürke műszerfal
‑ Carum Spice szürke bőrkormány BMW i kék kontrasztos díszítéssel
‑ Egybefüggő, a vezető és az első utas lábterét összekötő szőnyeg
‑ Carum Spice szürke tetőkárpit
‑ Belső tér szín: Carum Spice szürke
Világítás LED techológiával:
‑ Elöl: fehér színű lámpák, lágy, narancs/fehér fénnyel; hátul: lámpák fehér fénnyel hátul, középen
‑ Csomagtér‑megvilágítás hátul és világítás a kesztyűtartóban, a fény színe: fehér
‑ Napellenző megvilágított piperetükörrel (nem LED‑es világítás)
‑ Olvasólámpák fehér színben
‑ Üdvözlőfények világoskék fénnyel, a vezetőülés megvilágítása fehér fénnyel
‑ Hangulatvilágítás, narancs/fehér színű fénnyel: műszerfal, ajtóküszöbök, első lábtér és ajtónyitók
‑ A külső ajtókilincsek, fehér színű megvilágítása (a kilincsek előtti rész megvilágításával együtt)
csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt
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 Kiegészítő felszereltség

Dizájn, BMW i belső tér
BMW i belső dizájn, Lodge

7KY

ZIA felszereléssel együtt

i3s 120 Ah

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

659 000

 

337 700

 

Karakter: természetes, fenntartható
Kárpitozás:
‑ NHBN Solaric Barna színű gyapjú/natúrbőr kombináció (információ: hőszabályozó, Szürke‑Barna színű gyapjúszövet)
Tartalom:
‑ 423 Velúr lábszőnyegek
‑ 4EV Matt eukaliptusz nemesfa belső díszítőelemek (alternatívan: 4EA)
További tartalom:
‑ Szürke‑barna szövettel kárpitozott ajtópanelek, Cassia színű bőr ajtóbetétek
‑ Carum szürke Walknappa bőr kárpit a műszerfalon
‑ Carum Spice szürke színű bőrkormány szaténezüst díszítéssel
‑ Egybefüggő szőnyeg, amely összeköti a vezető és az első utas lábterét
‑ Carum Spice szürke tetőkárpit
‑ Belső tér szín: Carum Spice szürke
Világítás LED techológiával:
‑ Elöl: fehér színű lámpák, lágy, narancs/fehér fénnyel; hátul: lámpák fehér fénnyel hátul, középen
‑ Csomagtér‑megvilágítás hátul és világítás a kesztyűtartóban, a fény színe: fehér
‑ Napellenző megvilágított piperetükörrel (nem LED‑es világítás)
‑ Olvasólámpák, a fény színe: fehér
‑ Üdvözlőfények világoskék fénnyel, a vezetőülés megvilágítása fehér fénnyel
‑ Hangulatvilágítás narancs/fehér színű fénnyel: műszerfal, ajtóküszöbök, első lábtér és ajtónyitók
‑ A külső ajtókilincsek fehér színű megvilágítása
csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 

a 7KZ felszereléssel nem rendelhető

 

BMW i belső dizájn, Suite

7KZ

ZIA felszereléssel együtt

988 400

 

667 200

 

Kárpitozás:
‑ MANX Vernasca bőrkárpit Szarvasgomba, sötét | Karbonfekete
Tartalom:
‑ 423 Velúr lábszőnyegek
‑ 4EA Matt sötét tölgy nemesfa belső díszítőelemek (alternatívan: 4EV)
További tartalom:
‑ Dalbergia barna szövetborítás az ajtópaneleken, az ajtó‑ és az oldalsó betétek részben bőrrel kárpitozottak
‑ Vernasca Szarvasgomba színű bőrrel kárpitozott műszerfal
‑ Bőrkormány fekete színben szaténezüst kontrasztos díszítéssel
‑ Egybefüggő szőnyeg, amely összeköti a vezető és az első utas lábterét
‑ Carum Spice szürke tetőkárpit
‑ Belső tér szín: fekete
Világítás LED techológiával:
‑ Elöl: fehér színű lámpák, lágy, narancs/fehér fénnyel; hátul: lámpák fehér fénnyel hátul, középen
‑ Csomagtér‑megvilágítás hátul és világítás a kesztyűtartóban, a fény színe: fehér
‑ Napellenző megvilágított piperetükörrel (nem LED‑es világítás)
‑ Olvasólámpák, a fény színe: fehér
‑ Üdvözlőfények világoskék fénnyel, a vezetőülés megvilágítása fehér fénnyel
‑ Hangulatvilágítás, narancs/fehér színű fénnyel: műszerfal, ajtóküszöbök, első lábtér és ajtónyitók
‑ A külső ajtókilincsek fehér színű megvilágítása (a kilincsek előtti rész megvilágításával együtt)
‑ Ajtóbehúzó‑karok megvilágítása narancs/fehér fénnyel
‑ Térképzseb‑világítás narancs/fehér fénnyel
csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt
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Bruttó
kisker. ár
HUF

3AG

131 800

Technológia / Vezetést támogató rendszerek
Tolatókamera

5DU felszereléssel együtt

0

i3 120 Ah

Kód

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

 


Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
Megjegyzés: Az 5DU Parkolóasszisztens csomaggal együtt a 330 Sport csomag rendelése nem elérhető.
Parkolást segítő rendszer (PDC) elöl és hátul

508

115 400

5DU felszereléssel együtt

 

0



0

 

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
Megjegyzés: Az 5DU Parkolóasszisztens csomaggal együtt a 330 Sport csomag rendelése nem elérhető.
Sebességtartó automatika fékező funkcióval

544

Kb. 30 km/órás sebességtől használható sebességtartó automatika, amely a kiegészítő fékezés funkciónak köszönhetően lejtőn
is működik. Vezérlés a multifunkcionális kormánykerékről. A kívánt sebesség és a működési mód a műszerfalon látható. A
vezető bármikor hatástalaníthatja a funkciót.
Megjegyzés: sebességhatároló nélkül;
a 249 "Multifunkcionális kormánykerék" opció része a felszereltségnek.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 

Távolságifényszóró‑asszisztens

5AC

0

5AR

0

 

A fényszórók automatikus ki/bekakpcsolása a közlekedési helyzethez alkalmazkodva.
csak az 522 + 5AT felszereléssel együtt

 

Torlódás asszisztens

 

Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
csak a (606 / 609) + 5AT felszereléssel együtt
Driving Assistant Plus

 

5AT

329 500

 

Kamera‑alapú vezetőt segítő rendszer, amely a következőket foglalja magában:
‑ Kamera‑alapú sebességtartó Stop&Go funkcióval, amely 0–140 km/óra között tartja a sebességet és a követési távolságot
az elöl haladó járműtől (a vezető 30 km/órától állíthatja be a kívánt sebességet). Amennyiben a jármű megáll, majd 30
másodpercen belül újra elindul, a vezető jóváhagyása esetén az autó újra felgyorsul a beállított értékre.
‑ Torlódás‑asszisztens országúton (a rendszer kb. 60 km/óráig szabályozza a sebességet, önműködően kormányozza és a
sávjában tartja a járművet).
‑ Sebességhatár‑kijelzés: a műszerfalon mutatja az érvényben levő sebesség‑korlátozásokat.
A gyalogosra és a túl kis követési távolságra való figyelmeztetés (light city braking) kb. 10 és 60 km/órás sebesség között
figyelmeztet és fékez. A túl kis követési távolságra figyelmeztető jelzés akkor is figyelmeztet, ha nagyobb sebességnél a
ráfutásos ütközés potenciális veszélyét érzékeli, egyúttal pedig felkészíti a fékeket a gyorsabb reagálásra, így csökken a
féktávolság. Amennyiben az ütközés nem kerülhető el, a fékezés funkciók mérséklik a becsapódás erejét.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
csak az 544 felszereléssel együtt

 

Parkolóasszisztens

5DP

0



Az úttesttel párhuzamos parkolóhelyeken átveszi a parkolási manőver végrehajtásának feladatát a vezetőtől. A gombot lenyomva
tartva a rendszer aktívan támogatja a vezetőt a parkolási manőver végrehajtása során azzal, hogy önműködően vált sebességet,
kormányoz, gyorsít és fékez.
Megjegyzés: A kínált felszereltség kizárólag támogatást jelent a rendszer működésének határain belül. A közlekedési
szituációnak megfelelő reakció minden esetben a gépjárművezető felelőssége.
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csak az 5DU felszereléssel együtt



a 330 felszereléssel nem rendelhető



 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

Technológia / Látást segítő felszerelések
Külső és belső tükör csomag

430

0

i3s 120 Ah

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

 

‑K
 ülső visszapillantó tükrök: fűtöttek, elektrokromatikus a vezető oldalon (fényre sötétedő), elektromosan behajthatók, memória
funkcióval ellátottak, automatikus járdaszegély‑funkcióval, valamint kanyarodás‑asszisztenssel rendelkeznek (jobban belátható
holtterek a tükör automatikus mozgatása révén)
‑ Belső visszapillantó tükör: elektrokromatikus
‑ Szélvédőmosó fúvókák: fűtöttek
‑ Kapcsolóegység a vezetőoldali kartámaszban: kiegészül a külső visszapillantó tükrök behajtására szolgáló gombbal.
csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 

Esőszenzor

521

0

LED‑es Adaptív fényszórók

552

214 200

 

Fényszórók LED technológiával

5A2

0

 

473

0

 

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 
 

‑K
 anyarfénnyel
‑ Vakításmentes távolsági fényszórók
‑L
 ED‑es tompított fényszórók
‑ Parkolófények, nappali menetfények LED technológiával
‑ Automatikus fényszórómagasság‑állítás

Belső / Ülések, kényelmi berendezések
Első kartámasz

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

Ülésfűtés a vezető és első utas számára

 

494

ZIA felszereléssel együtt
‑
‑
‑
‑

115 400

 

0

 

 áromállású billenő kapcsoló a vezető és az első utas számára a központi vezérlőegységen
H
Amennyiben az utazás a megállást követő 15 percen belül folytatódik, a legutolsó beállítások automatikusan érvényesülnek
Az ECO PRO mód beállításai kihatással vannak a fűtésteljesítményre
A nagyfeszültségű akkumulátor fűtése

Belső / Kormánykerekek
Multifunkcionális kormánykerék

249

0

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 
 

Klimatizálás
Hővédő üvegezés

Automatikus klímaberendezés
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

420

115 400

 

534

0

 

 ülön beállítási lehetőségek a vezető és az első utas számára
K
A hőmérséklet, a befújt levegő elosztása és erőssége automatikusan szabályozott
Levegőelosztás (7 féle program)
MAX COOL funkció
Automatikusan aktiválódó belsőlevegő‑keringetés
Párásodás‑ és napfényérzékelő
Mikroszűrő/aktívszén‑szűrő
Vezérlés: központi vezérlőegység, iDrive
Előprogramozási lehetőség az okostelefonos alkalmazás vagy az iDrive segítségével
Kiegészítő szellőztetés
Az ECO PRO és ECO PRO+ üzemmódok beállításai kihatással vannak a klímaberendezés teljesítményére

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt
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Bruttó
kisker. ár
HUF

302

164 800

Funkció / Kezelés
Riasztóberendezés

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

i3 120 Ah

Kód

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

 
 

Komfortbejutás

322

131 800

 

0

 

322 900

 

ZIB felszereléssel együtt
A jármű kulcs nélküli nyitása/zárása (a vezető és az első utas, valamint csomagtérajtónál)
‑ Komfortzárás (ablakok, üvegtető)
‑ Nyitógombok a belső térben: motorház‑fedél, csomagtér‑ajtó

Üvegtető, elektromos működtetésű

403

Velúr lábszőnyeg

423

‑ Toló/billenő funkció
‑ A tetőn kívül mozog és helyezkedik el elhúzott állapotban
‑ Komfortnyitás funkció
‑ Kapcsoló a tetőbe épített vezérlőpanelen
‑ Szélfogó háló az elülső peremnél
‑ Minden esetben különálló, kézzel elhúzható, az oldalsó síneken vezetett árnyékoló roló a vezető és az első utas számára
33 000

 

0

 

441

16 500

 

442

9 900

 

0

 

493

0

 

4T9

217 500

 

0

 

7KX / 7KY / 7KZ felszereléssel együtt
Elöl és hátul.

Dohányzócsomag
Pohártartó

a 7GA / 7RS felszereléssel együtt
‑A
 z elülső középkonzolhoz rögzíthető
‑ Alsó betéttel
‑ Gyöngyházhatású króm díszítőgyűrűvel a felső részen
Tárolócsomag

‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

 db elektromos csatlakozó (12 V) az elülső középkonzolon, fedőkupakkal
1
Rögzítőszíj elöl középen
Gumibetét az ajtózsebekben elöl, a belső színvilágnak megfelelő színben
Nyitott pohártartók (2 pohár részére) a hátsó ülések között
1 db rögzítőheveder a csomagtér falában, a bal oldalon
1 db rögzítőheveder a csomagtér falában, a jobb oldalon
1 db elektromos csatlakozó (12 V) a csomagtérben, fedőkupakkal

csak a (7RS / 7GA) + 442 felszereléssel együtt
Hőszivattyú

 

ZIA felszereléssel együtt
Ahogy nyáron a klímaberendezés, úgy télen az innovatív hőpumpa‑rendszer is a külső levegő energiáját használja fel.
A hagyományos fűtési rendszerekhez képest akár 50%‑kal is nagyobb energiahatékonyság érhető el ugyanolyan fokú
fűtési kényelem mellett. Mindennek köszönhetően a hatótáv akár 30%‑kal is hosszabb lehet. A beállított hőmérsékletet
automatikusan tartja az elektromos fűtőrendszer és a hőszivattyú.
Váltóáramú töltés vétel ‑ Professional

4U6

0

 

Egyenáramú gyorstöltés vétel

4U7

0

 

Maximális töltési teljesítmény: 11 kW (max. áramerősség 16 A)
Töltési idő: kb. 3 óra alatt 80% töltöttségig.
AC konnektor: Type 2.
Maximális teljesítmény (vezetékoldalról): 50 kW (max. áramerősség: 125 A)
Töltési idő: kb. 45 perc alatt 80%‑os töltöttségig
Egyenáramú konnektorok: kombó 1, kombó 2.
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 Alapfelszereltség

 Kiegészítő felszereltség

i3s 120 Ah

Bruttó
kisker. ár
HUF

606

329 500

 

0

 

Navigációs rendszerek
Business navigációs rendszer

i3 120 Ah

Kód

7GA felszereléssel együtt

Útvonaltervezés egyedileg meghatározott kritériumok szerint, dinamikus útvonaltervezés az aktuális forgalmi információk alapján,
fedélzeti számítógép kibővített funkciókkal (távolság az úti céltól, a megérkezés becsült ideje stb.), beépített kezelési útmutató,
elektronikus szervizkönyv, BMW szerviztörténet. Működtetés az iDrive kontrollerrel, a "kedvencek" gombokkal, a fix helyzetű,
800 x 400 pixel felbontású kijelzőn keresztül, iránymutató nyilakkal, északi tájolású térkép‑megjelenítéssel, haladási irányt mutató
és perspektivikus nézettel. A navigációs funkciók beszédvezérléses irányítása kizárólag a 249 "Multifunkcionális kormánykerék"
felszereltséggel együtt lehetséges. A navigációs adatokat a jármű átadásakor töltik fel a navigációs rendszerbe. USB‑csatlakozó
a térképfrissítésekhez. A térképadatbázis‑frissítések 3 éven át licenszdíj megfizetése nélkül kérhetők a hivatalos BMW
Márkakereskedésekben vagy a ConnectedDrive ügyfélportálról letöltve USB adathordozón keresztül.
csak a 7GA / 7RS felszereléssel együtt

 

a 609 felszereléssel nem rendelhető

Professional navigációs rendszer

 

609

7GA felszereléssel együtt

659 000

 

329 500

 

0

 

ZIB felszereléssel együtt

Fix 10,25"‑os színes képernyővel, 1440 x 540 felbontással. Kezelés a kontrolleren található közvetlen választó gombokkal vagy
az iDrive Touch kontrollerrel. Zenefájlok a 20 GB‑os merevlemezre menthetők. A navigációs adatok a merevlemezre feltöltésre
kerülnek az autó szállításakor.
Tartalmazza a beszédvezérlést (magyar nyelven nem működik).
A térképadatbázis‑frissítések 3 éven át licenszdíj megfizetése nélkül kérhetők a hivatalos BMW Márkakereskedésekben vagy a
ConnectedDrive ügyfélportálról letöltve USB adathordozón keresztül.
csak a 7GA / 7RS felszereléssel együtt

 

a 606 felszereléssel nem rendelhető

 

ConnectedDrive
Teleszerviz

6AE

ConnectedDrive szolgáltatások

Real Time Traffic Information (Valós idejű közlekedési információk)

0

 

6AK

0

 

6AM

52 800

 

0

 

A gépjárműben található SIM kártya segítségével a jármű szervizadatai továbbításra kerülnek közvetlenül a BMW‑hez.
Intelligens hálózati technológia az információszolgáltatás és szórakoztatás jegyében.
BMW Online tartalmak (pl. hírek) használata 3 évig díjmentes, majd hosszabbítható.
Lehetővé teszi okostelefonok bizonyos applikációinak integrálását az autóba (pl. My BMW App).
7S9 felszereléssel együtt

Valós idejű közlekedési információk szolgáltatása autópályán, főbb útvonalakon, városokban. A forgalmi helyzet alapján alternatív
útvonalak javasolása.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól; majd meghosszabbítható.
csak a 606 / 609 / 7S9 felszereléssel együtt
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i3 120 Ah

Kód

Bruttó
kisker. ár
HUF

6AN

82 400

 

0

 

ConnectedDrive
Concierge Service

i3s 120 Ah

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELTSÉG.

7S9 felszereléssel együtt

A BMW Ügyfélkapcsolati Központja által biztosított telefonos szolgáltatás. Személyre szóló asszisztencia úticélok
kiválasztásához, utazások tervezéséhez, részletes információk biztosítása POI‑khoz, pl. nyitvatartási idő, étterem címek, közeli
gyógyszertárak stb.
Az Ügyfélkapcsolati Központból a telefonszámok, címek közvetlenül a navigációs rendszernek elküldhetők, amelyeket a vezető
fogadhat.
A szolgáltatás használati joga 3 évre szól.
Remote Services (Távszolgáltatások)

6AP

0

 

Távolsági funkciók (pl. ajtók nyitása/zárása, címek továbbítása a járműbe) használata okostelefonon keresztül (My BMW App).
Használata ingyenes.
Okostelefon‑integráció

6CP

98 900

 

‑L
 ehetővé teszi iPhone készülékek kényelmes vezetéknélküli használatát az Apple CarPlay ‑en keresztül
‑ Az okostelefon bizonyos tartalmának (zene, üzenetek, SMS, telefon‑funkciók, valamint meghatározott alkalmazások, navigáció)
kijelzése és kezelése a jármű központi kijelzőjén
‑ Az iPhone® készülék kompatibilitása és funkcionalitási köre az Apple CarPlay® rendszerrel az iPhone® készülék típusának és
az azon futtatott szoftver verziójának függvénye
‑ Az Apple CarPlay® előkészítés használata esetén a jármű meghatározott adatai továbbítódnak az Ön iPhone készülékére.
Az esetlegesen továbbított egyéb adatokért a mobiltelefon gyártója vagy a harmadik féltől származó alkalmazások fejlesztői
tartoznak felelősséggel
‑ A felelősség minden esetben mobiltelefon gyártóját illeti a funkciók és tartalmak az Apple CarPlay®‑en történő megjelenítését
illetően
®

®

csak a 606 / 609 felszereléssel együtt

 

Vezetéknélküli mobiltelefon töltés

6NW

ZIB felszereléssel együtt

131 800

 

0

 

Vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth‑kompatibilis mobiltelefonokhoz (lásd: www.bmw.com/bluetooth) a járműben, kihangosító
egységgel.
Okostelefontartó a középső kartámasz alatt induktív mobiltelefontöltés funkcióval (QI szabvány), az ezzel kompatibilis
készülékekhez.
Kibővített funkcionalitás (készüléktől függően):
‑ Bluetooth audio streaming
‑ Videólejátszási lehetőség USB‑n keresztül (csak a 609‑es opcióval együtt)
‑ Egyidejűleg 2 db mobilkészülék és 1 audiolejátszó csatlakoztatási lehetősége Bluetoothon keresztül
‑ Iroda funkciók és Névjegyek megjelenítése a központi kijelzőn
‑ További USB csatlakozó töltésre és adatátvitelre (type C / 3 A).
az 5GC felszereléssel nem rendelhető

 

csak a 7RS / 7GA felszereléssel együtt

 

ConnectedDrive services csomag

7S9

105 500

 

Tartalom:
‑ 6AM Real Time Traffic Information (Valós idejű közlekedési információk)
‑ 6AN Concierge Service
csak a 606 / 609 felszereléssel együtt
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 Alapfelszereltség

 

 Kiegészítő felszereltség

HiFi szórakoztató rendszerek

i3s 120 Ah

Bruttó
kisker. ár
HUF

i3 120 Ah

Kód

DAB tuner

654

0

 

HiFi hangsugárzó rendszer Harman Kardon

674

263 600

 

0

 

‑
‑
‑
‑

 AB+ funkcióval ellátott erősítő, amely lehetővé teszi digitális rádióadások vételét
D
A CD‑kéhez hasonló hangminőség
Speciális, eltérő tematikájú csatornák a műsorsugárzási hálózattól függően
Kiegészítő információk (pl. a zeneszám címe és az előadó neve)

ZIB felszereléssel együtt
12 hangszóró, 360 W.

Szervizszolgáltatások
Service Inclusive ‑ 5 év / 100 000 km

7NH

153 700

 

Service Inclusive Plus ‑ 5 év / 100 000 km

7NA

705 700

 

Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások.
Érvényesség: 5 év vagy 100 000 kilométer; amelyiket a jármű előbb eléri.
Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások, valamint a kopó alkatrészek szervize/cseréje.
Érvényesség: 5 év vagy 100 000 kilométer, amelyiket a jármű hamarabb eléri.
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AZ ÉLMÉNY A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA.

BMW Financial Services
Megoldások a legmagasabb igények szerint.

Finanszírozás és biztosítás, ahogy azt Ön elvárja.

Hiszünk abban, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén szerzett jó
tapasztalat legalább annyit nyújt Önnek, mint a vezetés élménye.

1. Mit kínál Önnek a BMW Financial Services?

A BMW Financial Services az Ön igényeihez teljes mértékben
igazodó pénzügyi megoldás. A BMW Group szándéka a már
világszerte elismert termékpalettával összhangban az, hogy a BMW
Financial Services finanszírozással olyan pénzügyi szolgáltatáshoz
jussanak vásárlói, amely elvárásaiknak maximálisan megfelel, üzleti
tevékenységüket nagy mérték ben segíti és elégedettségüket
tovább erősíti.
A BMW Financial Services szolgáltatás alkalmas arra, hogy minden
BMW vásárló személyre szabott finanszírozási igényét kielégítse.
A BMW Biztosítások a BMW Financial Services szolgáltatás
csomag részeként lehetôséget nyújtanak arra, hogy minden BMW
vásárló igényének legmegfelelőbb gépjármű-biztosításhoz jusson.
Amikor Ön egy BMW vásárlása mellett dönt, a legfőbb szempont
az, hogy a választott gépjármű megfeleljen a minôség iránti magas
szintű elvárásainak. A BMW Financial Services szolgáltatások
is ennek az elvárásnak kívánnak eleget tenni, legyen szó új vagy
használt BMW gépjármű finanszírozásáról, illetve biztosításáról.
Akárcsak Ön, mi is tudjuk, hogy egy BMW milyen értékeket
hordoz, valamint azt is, hogy mi a vezetés valódi élménye.

Amennyiben Ön már megtalálta álmai autóját a BMW gazdag
modellpalettájáról, most a BMW Financial Services csomagból
az Ön igényeinek legmegfelelőbb finanszírozási ajánlatot
választhatja ki.
2. Miért érdemes a BMW Financial Services finanszírozási
szolgáltatásait választani?
• Minden, a BMW-hez kapcsolódó szolgáltatás egy helyen
• Országos értékesítési hálózat: a BMW Hungary Kft.
minden hivatalos Márkakereskedésében elérhetô
• Rugalmas, gyors és személyre szabott ügyintézés
• Versenyképes és megbízható kondíciók
• Ügyfélközpontúság
3. Mit kínál Önnek a BMW Biztosítás?
A BMW Biztosítások egyedülállóan kedvező feltételekkel
rendelkező Casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítsi
termékek, kizárólag BMW tulajdonosok részére. A BMW
Biztosítások csak a BMW hivatalos márkakereskedői hálózatán
keresztül vehetők igénybe.
4. Kinek ajánljuk a BMW Financial Services
szolgáltatásait?
• Magánszemélyeknek
• Egyéni vállalkozóknak
• Társas vállalkozásoknak
• Gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak

Célunk ezzel az összefoglalóval az, hogy az Ön segítségére legyünk az igényeihez legmegfelelôbben illeszkedô BMW
Finanszírozás és Biztosítás kiválasztásában. Reméljük, hogy hamarosan Önt is a BMW Financial Services megelégedett
ügyfelei között köszönthetjük. Bôvebb információért látogasson el a www.bmwfs.hu honlapra.

A BMW Financial Services finanszírozási szolgáltatásait Magyarországon BMW Credit (hitel) és BMW Leasing (pénzügyi lízing) konstrukció
esetén a Merkantil Bank Zrt., BMW Rent (tartós bérlet) esetén pedig a Merkantil Bérlet Kft. nyújtja.
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Az árlista érvényessége: 2020. novemberi gyártástól a következő árlista kiadásáig.
Az árlistában szereplő adatok, árak és felszereltségek változtatásának jogát fenntartjuk.
Jelen árlista a BMW Hungary Kft. 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.
BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.)
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