Čistá radosť
z jazdy

THE 2
GRAN COUPÉ

NOVÉ BMW RADU 2 GRAN COUPÉ.

20

To najlepšie

22

Svet farieb

24

Kolesá a pneumatiky/Originálne BMW príslušenstvo

26

Technické údaje

VAŠA NOVÁ
ZOZNAMOVACIA APLIKÁCIA.
STIAHNITE SI HNEĎ TERAZ
APLIKÁCIU BMW BROCHURES Z LOKALITY
APP STORE A OBJAVTE RADOSŤ Z JAZDY!

Radosť z jazdy

POCHYBNOSTI?
DÁVNO
PREKONANÉ.

TAKÁTO ZADNÁ
ČASŤ VYŽADUJE
SEBADÔVERU.

JAZDENIE SO
ŠTÝLOM
NAMIESTO
JAZDNÉHO
ŠTÝLU.

VAŠI RODIČIA
MÔŽU JAZDIŤ NA
NIEČOM INOM.

NIČ NIE JE
TAKÉ, AKÉ
TO POZNÁTE.

NEEXISTUJE
DRUHÁ ŠANCA
NAPRAVIŤ PRVÝ
DOJEM.

VYRÁSŤ?
NECHAJTE TO
NA INÝCH.

Nie je len rozumnou voľbou na každý deň – ale je aj veľmi zábavné. Nové BMW radu 2 Gran Coupé.
Najlepšia jazdná dynamika BMW M235i xDrive || M Sport podvozok1, 2, * || M Sport brzdy1, 2, * || M Sport riadenie1, 2, * ||
Prevodovka Steptronic Sport1, 2, *. Športový, elegantný a kompaktný dizajn karosérie Veľká dvojitá mriežka chladiča
s dizajnom spojeného prvku || Adaptívne LED svetlomety1 || Dynamická, plynulá línia coupé || Bezrámové dvere ||
19" kolesá1, * || Široký, nízky postoj. Nadčasovo štýlový dizajn interiéru s jasnou orientáciou na vodiča
M Sport sedadlá1, 3, * || Optimálna kombinácia každodennej praktickosti a športovosti || Operadlo zadného sedadla,
sklopné a delené v pomere 40:20:40 || Veľký objem batožinového priestoru || Panoramatická sklenená strecha1
a podsvietené interiérové lišty1. Inovatívne asistenčné systémy vodiča a konektivita BMW Intelligent
Personal Assistant1, * || BMW Digital Key1, 4, * || BMW Live Cockpit Professional so sieťou displejov1 || BMW Head-Up
displej1, 5, * || Asistent jazdy1, 6, * || Parkovací asistent, vrátane asistenta cúvania1. Rôznorodosť vo všetkých
aspektoch – nové BMW radu 2 Gran Coupé.
K dispozícii ako doplnková výbava. 2 Štandard pre M235i xDrive. 3 K dispozícii len v kombinácii s balíkom M Sport a M235i xDrive. 4 Predpokladom pre konto BMW
ConnectedDrive je kompatibilný smartfón s operačným systémom Android, technológia NFC a integrovaný bezpečnostný prvok. Kompatibilný len s vybranými smartfónmi
s operačným systémom Android 8.0 alebo novším. Zákazníci bez kompatibilného smartfónu majú k dispozícii vysoko kvalitnú kartu. 5 Zobrazenie BMW Head-Up displeja
nemusí byť plne viditeľné pri použití polarizačných slnečných okuliarov. Presný obsah zobrazenia závisí od zvolenej doplnkovej výbavy. Pre použitie displeja je potrebná
ďalšia doplnková výbava. 6 Funkčnosť môže byť obmedzená v tme a hmle. * Dostupnosť niektorých prvkov výbavy a funkcií závisí od variantov motora alebo ďalších doplnkov.
Dostupnosť na danom trhu a dostupnosť produkcie sa môže líšiť. Podrobné informácie o podmienkach, štandardnom a voliteľnom vybavení, nájdete na www.bmw.sk
alebo u vášho BMW partnera.
1

TO NAJLEPŠIE.

Výbava

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Štandardná výbava

 Kľúč od auta? Už ho nepotrebujete. Digital Key1, * existuje
na vašom Android smartfóne
a môžete ho zdieľať s priateľmi.

 BMW Live Cockpit Professional s navigačnou funkciou obsahuje dve vysoko
kvalitné zobrazovacie jednotky, vrátane 10,25-palcového displeja systému
iDrive s dotykovým ovládaním a plne digitálneho 10,25-palcového prístrojového
displeja. BMW Operating System 7.0 sa riadi aj pomocou ovládača
iDrive Touch Controller.

 Balík bezpečnostnej výbavy Driving Assistant3, * obsahuje kamerové kolízne
varovanie s funkciou brzdenia, Speed Limit Assist, vrátane Speed Limit Info
s indikáciou zákazu predbiehania a náhľadom, ako aj Varovný systém opustenia
jazdného pruhu. K tomu sa pridávajú radarové systémy: Zadný varovný systém
pred premávkou zboku, Varovný systém zmeny jazdného pruhu a Zadný
predkolízny systém.

1

Predpokladom pre konto BMW ConnectedDrive je kompatibilný smartfón
s operačným systémom Android, technológia NFC a integrovaný bezpečnostný
prvok. Kompatibilný len s vybranými smartfónmi s operačným systémom
Android 8.0 alebo novším. Zákazníci bez kompatibilného smartfónu majú
k dispozícii vysoko kvalitnú kartu.

2
3
4
5

 8-stupňová prevodovka
Steptronic Sport2, * ponúka
mimoriadne dynamické radenie.
V automatickom aj manuálnom
režime, voliacou pákou aj
pádlami na volante.

Štandard pre M235i xDrive.
Funkčnosť môže byť obmedzená v tme, hmle alebo pri výraznom oslnení.
K dispozícii len v kombinácii s balíkom M Sport a M235i xDrive.
Vodič je zodpovedný za sledovanie celého procesu automatizovaného parkovania,
v súlade s platnými zákonmi.

 Doplnková výbava

 M Sport sedadlá s integrovanými
opierkami hlavy, hlbokými sedákmi
a vysokým bočnicami poskytujú
vodičovi a spolujazdcovi4, * ešte
výraznejšiu bočnú oporu, aj v rýchlych
zákrutách. Navyše, sedadlá sa dajú
presnejšie prispôsobiť veľkosti
postavy vďaka integrovanej
regulácii šírky operadla.

 Adaptívne LED predné svetlomety
s tlmenými a diaľkovými svetlami,
vrátane asistenta diaľkových svetiel
BMW Selective Beam, ako aj
smerovky s full LED technológiou.
Súčasťou balíka sú aj odbočovacie
svetlá, denné svetlá a adaptívne
predné svetlomety s mestským,
vidieckym a diaľničným režimom
pre vynikajúce osvetlenie vozovky.

 Keď je panoramatická sklenená strecha otvorená, interiér sa napĺňa
čerstvým vzduchom. Keď je zatvorená, zalieva kabínu denným svetlom pre
príjemnú atmosféru. Otvára a zatvára sa plne automaticky na povel tlačidla,
ako aj kľúčom od vozidla a je vybavená funkciou nadvihnutia, odsunutia,
slnečnou roletou a veterným deflektorom.
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 Vynikajúci Harman Kardon Surround Sound systém disponuje 9-kanálovým
digitálnym zosilňovačom s výkonom 464 W a 16 reproduktormi. Jeho absolútne
harmonický zvuk dokonalo naplní interiér. Plne automatická ekvalizácia
závislá od rýchlosti kompenzuje rušivé vonkajšie zvuky počas jazdy.

 Priechodný batožinový systém
pozostáva zo sklopného zadného
operadla, deleného v pomere
40:20:40 a je zárukou flexibilnej
prepravy predmetov aj osôb.

 Parkovací asistent zjednodušuje parkovanie. Cúvacia kamera poskytne
lepší pohľad na oblasť za vozidlom. Funkcia Active PDC zvýši ochranu
pred poškodením vozidla pri parkovaní. Parkovací asistent zaparkuje vozidlo
automaticky, na pozdĺžne aj priečne parkovacie miesta a dokáže tiež vyviezť
vozidlo z pozdĺžneho parkovacieho miesta.5 Asistent cúvania pomáha vodičovi
pri jazde na spiatočku, napríklad v úzkych priestoroch.

 „Hej, BMW. Kto si?“ Nebolo by skvelé, keby sa vaše BMW správalo ako
váš osobný asistent? Komunikujte so svojím vozidlom pomocou systému
BMW Intelligent Personal Assistant.* Spozná vás, každým dňom sa zlepšuje
a pomôže v každej situácii. Môžete si zvoliť vaše vlastné aktivačné slovo.
Vysvetlí vám všetko o vozidle a pomôže vám ešte lepšie spoznať vaše BMW.

 Vnútorné zrkadlo a vonkajšie
zrkadlo na strane vodiča s funkciou
automatického stmavovania,
vrátane sklápania vonkajších
zrkadiel a automatickej parkovacej
funkcie pre vonkajšie zrkadlo
na strane spolujazdca.

* Dostupnosť niektorých prvkov výbavy a funkcií závisí od variantov motora alebo ďalších doplnkov. Dostupnosť na danom trhu a dostupnosť produkcie sa môže líšiť.
Podrobné informácie o podmienkach, štandardnom a voliteľnom vybavení, nájdete na www.bmw.sk alebo u vášho BMW partnera.

EXTERIÉROVÝ FAREBNÝ SVET.

INTERIÉROVÉ FARBY.

Výbava

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Štandardná výbava

LÁTKA

 Uni lak 300 Alpine White1

 Uni lak 668 Black

 Metalíza A96 Mineral White

SENSATEC

 Metalíza B39 Mineral Grey2

Model M Sport

KOMBINÁCIA
LÁTKA/SENSATEC

 Metalíza 475 Black Sapphire2

 Metalíza A75 Melbourne Red2

 Metalíza C1R Seaside Blue

BMW INDIVIDUAL
STROP

[ BMW Konfigurátor ] Využite Konfigurátor na vytvorenie vášho vlastného individualizovaného BMW. K dispozícii máte kompletný výber aktuálnych motorov, farieb a výbavy.
Viac informácií nájdete na stránke www.bmw.sk/configurator

 BMW Individual metalíza C3N
Storm Bay2

* Dostupnosť niektorých prvkov výbavy a funkcií závisí od variantov motora alebo ďalších doplnkov.
Dostupnosť na danom trhu a dostupnosť produkcie sa môže líšiť. Podrobné informácie

 Doplnková výbava

K dispozícii s:

 Základný model

Látka Grid EGAT
Anthracite






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Koža Dakota PDOA
s perforáciou,
farba Oyster so
zvýraznením Grey*

 Model M Sport

Látka Trigon Alcantara
HLSW Black, modré
zvýraznenie*






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Koža Dakota PDMY
s perforáciou Mocha*






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Koža Dakota PDSW
s perforáciou, čierna*

K dispozícii s:





Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Sensatec KCCX Oyster*

 Model M Sport

Koža Dakota PDN4
s perforáciou Black,
Blue zvýraznenie*






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Sensatec KCSW Black*






Koža Dakota PDFM
s perforáciou, Magma
Red, zvýraznenie Grey*

INTERIÉROVÉ LIŠTY

K dispozícii s:

Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

K dispozícii s:

 Model M Sport

Látka Trigon KKSW
Sensatec Black4

 Základný model

Interiérové lišty Quartz
Silver matné, zrnité.

 Základný model
 Model Sport Line

Kombinácia látka/Sensatec KFL1 Anthracite,
Grey zvýraznenie*






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Interiérové lišty Illuminated Nice so zvýraznením
Hexanja na palubnej
doske a dverách.

 Model Sport Line

Kombinácia látka/Sensatec KFIX Anthracite,
Orange zvýraznenie

 Model Luxury Line
 Model Sport Line
 Model M Sport

Interiérové lišty Illuminated Boston so zvýraznením Mesh na palubnej
doske a dverách.






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Interiérové lišty Illuminated Brooklyn so zvýraznením Triangle na palubnej doske a dverách.






Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Interiérové lišty Illuminated Berlin so zvýraznením
High Matt na palubnej
doske a dverách.

 Metalíza C1D Misano Blue3

BMW INDIVIDUAL

 Metalíza C1G Snapper
Rocks Blue3

KOŽA

K dispozícii s:
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[Vzorkovník] Tu zobrazený vzorkovník má za úlohu sprostredkovať vám prvé dojmy z farieb
a materiálov pre vaše BMW. Podľa skúseností v jednotlivých prípadoch však nemusia tlačiarenské
farby presne reprodukovať originálny farebný tón. Prediskutujte preto výber farieb so svojím
BMW partnerom alebo vo vašej pobočke. Tam vám okrem toho môžu naživo odprezentovať
originálne vzorky a pomôcť vám pri špeciálnych požiadavkách.

o podmienkach, štandardnom a voliteľnom vybavení, nájdete na www.bmw.sk alebo
u vášho BMW partnera.

K dispozícii s:

1
2

Základný model
Model Luxury Line
Model Sport Line
Model M Sport

Štandard pre balík M Sport a M235i xDrive.
Voliteľne dostupné aj pre balík M Sport a M235i xDrive.

BMW Individual strop
775 Anthracite4

3
4

K dispozícii výlučne s balíkom M Sport a M235i xDrive.
Štandard pre M235i xDrive.

KOLESÁ A PNEUMATIKY.

ORIGINÁLNE BMW PRÍSLUŠENSTVO.

Objavte viac pomocou aplikácie BMW Katalógy. Teraz k dispozícii pre váš smartfón aj tablet.

 Štandardná výbava

 Doplnková výbava

Výbava
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 Príslušenstvo

 16-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Star-spoke
style 517 Ferric Grey, 7J x 16,
pneumatiky 205/55 R16.*

 17-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Multi-spoke
style 546, metalíza Reflex
Silver, leštené, 7,5J x 17,
s pneumatikami 225/45 R17.*

 17-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Multi-spoke
style 547, metalíza Ferric
Grey, leštené, 7,5J x 17,
s pneumatikami 225/45 R17.1

 17-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Double-spoke
style 548 Bicolour, metalíza
Orbit Grey, leštené, 7,5J x 17,
pneumatiky 225/45 R17.*

 Bezdrôtové nabíjanie, kedykoľvek a kdekoľvek: Vďaka univerzálnej bezdrôtovej BMW nabíjacej stanici je možné nabíjať smartfón vo vozidle komfortne a efektívne,
bez použitia káblov. Mobilný telefón je uložený stabilne a bezpečne. Obzvlášť praktické: Integrovaný zdroj sa dá vybrať a použiť pre bezdrôtové nabíjanie mimo vozidla.

 17-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Double-spoke
style 549, metalíza Orbit
Grey, leštené, 7,5J x 17,
s pneumatikami 225/45 R17.2

 18-palcové disky kolies
z ľahkej zliatiny Multi-spoke
style 488 Bicolour, metalíza
Orbit Grey, leštené, 8J x 18,
pneumatiky 225/40 R18.

 18-palcové M disky kolies
z ľahkej zliatiny V-spoke style
554 M, metalíza Orbit Grey, 8J x 18,
s pneumatikami 225/40 R18.3, *

 18-palcové M disky kolies
z ľahkej zliatiny Double-spoke
style 556 M Bicolour, matné
Orbit Grey, leštené, 8J x 18,
pneumatiky 225/40 R18.4

 Dokonale prispôsobená, protišmyková, odolná rohož s vyvýšenými okrajmi
po celom obvode ochráni batožinový priestor pred znečistením a vlhkosťou.
Má čiernu farbu.

 LED projektory na dverách sa aktivujú po otvorení dverí. Premietajú obraz
na zem vedľa vozidla pomocou vymeniteľnej snímky.

 18-palcové M disky kolies
z ľahkej zliatiny Double-spoke
style 819 M Bicolour, metalíza
Orbit Grey, leštené, 8J x 18,
pneumatiky 225/40 R18.5

 19-palcové M disky kolies
z ľahkej zliatiny V-spoke style
557 M Bicolour, metalíza
Cerium Grey, 8J x 19,
s pneumatikami 235/35 R19.4, *

 19-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke style 552 M Bicolour
Jet Black, leštené, rozmer disku 8J x 19 s pneumatikami 235/35 R19.3, *

 Rozmerovo presné a odolné rohože do každého počasia s vyvýšenými
okrajmi a elegantným dizajnom spoľahlivo ochránia priestor pre nohy vpredu
pred vlhkosťou a znečistením. Sú čierne a nachádza sa na nich aplikácia
z nehrdzavejúcej ocele.

 Športové 18" M Performance kované disky kolies z ľahkej zliatiny V-spoke
style 554 M v matnej úprave Jet Black. Kompletná sada letného kolesa
so senzorom merania tlaku, veľkosť disku 8J x 18.

K dispozícii iba v kombinácii s modelom Luxury Line.
K dispozícii iba v kombinácii s modelom Sport Line.
K dispozícii výlučne v kombinácii s balíkom M Sport a modelom M235i xDrive.
4
K dispozícii výlučne pre model M235i xDrive.
5
K dispozícii výlučne v kombinácii s M Sport balíkom.
1

2
3

* Dostupnosť niektorých prvkov výbavy a funkcií závisí od variantov motora alebo ďalších doplnkov.
Dostupnosť na danom trhu a dostupnosť produkcie sa môže líšiť. Podrobné informácie
o podmienkach, štandardnom a voliteľnom vybavení, nájdete na www.bmw.sk alebo
u vášho BMW partnera.

Objavte bohatú ponuku inovatívnych riešení pre exteriér, interiér, komunikáciu a informácie,
ako aj prepravné a batožinové systémy. Váš BMW partner vám ochotne poradí ohľadom kom-

pletnej ponuky originálneho BMW príslušenstva a iných produktov BMW M Performance Parts.
Viac informácií nájdete na adrese www.bmw.com

TECHNICKÉ ÚDAJE.

Technické údaje

BMW radu 2 Gran Coupé

218i

M235i xDrive

220d

Pohotovostná hmotnosť EU (xDrive)1

kg

1425 [1450]

([1645])

[1580]

Celková hmotnosť (xDrive)

kg

1885 [1905]

([2105])

[2050]
[545]

Užitočná hmotnosť (xDrive)

kg

535 [530]

([535])

Prípustná hmotnosť prívesu, nebrzdeného (xDrive)2

kg

710 [725]

–

[750]

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu, max. 12 % stúpanie / max. 8 %
stúpanie (xDrive)2

kg

1300/1300
[1300/1300]

–

[1300/1300]

l

430

430

430

3/4

4/4

4/4

cm3

1499

1998

1995

103 (140)/
4600 – 6500
220/
1480 – 4200

225 (306)/
5000 – 6250
450/
1750 – 4500

140 (190)/
4000
400/
1750 – 2500

Objem batožinového priestoru

1420

Hmotnosť

BMW TwinPower Turbo Motor3
Valce/ventily
Zdvihový objem
Max. výkon / pri otáčkach
Max. krútiaci moment / pri otáčkach

kW (k)/
1/min
Nm/
1/min

1561/1565

1561/1565

1800

2081

Prevodovka a pohon
Usporiadanie pohonu

predné kolesá

všetky štyri kolesá

predné kolesá

6-stupňová manuálna

8-stupňová prevodovka
Steptronic Sport

8-stupňová prevodovka
Steptronic

215 [215]

([250])5

[235]

8,7 [8,7]

([4,9]/[4,86])

[7,5]

Jazdné výkony
Max. rýchlosť (xDrive)
Zrýchlenie 0 –100 km/h (xDrive)

km/h
s

919

1017

Štandardná prevodovka (xDrive)

Spotreba3, 4
Nízka rýchlosť – režim mesta (xDrive)

l/100 km

8,4 – 8,7 [8,9 – 9,7]

([11,2 –11,7])

[6,5 –7,1]

Stredná rýchlosť – mesto + dochádzanie (xDrive)

l/100 km

6,0 – 6,7 [6,2 – 6,9]

([7,6 – 8,2])

[5,1– 5,8]

Vysoká rýchlosť – mimo mesta (xDrive)

l/100 km

5,1– 5,9 [5,2 – 6,0]

([6,6 –7,3])

[4,4 – 5,0]

Maximálna hodnota (xDrive)

l/100 km

5,7– 6,8 [5,9 –7,0]

([7,1– 8,0])

[4,7– 5,4]

Kombinovaná (PHEV vážená) (xDrive)

l/100 km

5,9 – 6,8 [6,1–7,0]

([7,6 – 8,3])

[4,9 – 5,6]

Emisná norma (typový certifikát)
Kombinované emisie CO2 (PHEV vážená) (xDrive)
Objem nádrže na palivo, cca.

g/km
l

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d-temp

134 –154 [139 –159]

([172 –188])

[129 –146]

42

50

50

225/40 R17 Y

881

2670

975

4526

Rozmer pneumatík

225/40 R18 Y

7Jx16

8Jx18

7,5Jx17

Materiál diskov kolies

ľahká zliatina

ľahká zliatina

ľahká zliatina

1442

205/55 R16 W

Rozmer diskov kolies

Uvedené hodnoty jazdných výkonov, spotreby paliva a emisií CO2 platia pre vozidlá so štandardnou prevodovkou. Hodnoty v hranatých zátvorkách platia pre vozidlá
s prevodovkou Steptronic.
1
2
3

4

5
6

Pohotovostná hmotnosť platí pre vozidlo so štandardnou výbavou a nezahŕňa žiadnu doplnkovú výbavu. Uvedená hodnota zahŕňa 90 % objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7kg
na batožinu. Doplnková výbava môže ovplyvniť hmotnosť vozidla a v prípade, že má vplyv na jeho aerodynamiku, tak môže ovplyvniť aj maximálnu rýchlosť.
Celková hmotnosť prívesného vozidla nesmie prekročiť maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu, vrátane maximálneho prípustného zvislého zaťaženia háku ťažného zariadenia.
Údaje o jazdných výkonoch, spotrebe a emisiách benzínových motorov platia pri použití paliva RON 98. Hodnoty spotreby paliva platia pre vozidlá využívajúce referenčné palivá
v súlade s EÚ normou 2007/715. Povolené sú aj palivá s oktánovým číslom od RON 91 a s vyšším oktánovým číslom, ako aj s 10-percentným podielom etanolu (E10).
V závislosti od modelu, BMW odporúča používať bezolovnatý benzín RON 95 super alebo RON 98 super plus. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš miestny BMW partner.
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového
schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne
konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie.
Elektronicky limitovaná.
K dispozícii iba v kombinácii s voliteľným balíkom M Performance.
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Čistá radosť
z jazdy

VAŠA NOVÁ
ZOZNAMOVACIA APLIKÁCIA.

STIAHNITE SI HNEĎ TERAZ APLIKÁCIU BMW BROCHURES Z LOKALITY
APP STORE A OBJAVTE RADOSŤ Z JAZDY!

BMW M235i xDRIVE:
Benzínový 4-valec M TwinPower Turbo, výkon 225 kW (306 k), 19-palcové M disky kolies z ľahkej zliatiny Double-spoke
style 552 M Bicolour, leštené, metalíza Snapper Rocks Blue, sedadlá M Sport čalúnené kožou Dakota s perforáciou
v čiernej farbe, interiérové lišty Illuminated Boston.
Modely na tomto médiu zobrazujú vozidlá v špecifikácii (štandardná výbava, doplnková výbava, konfigurácie výbavy),
v ktorej ich vyrába BMW AG pre trh v Nemecku. Zmeny oproti štandardnej výbave, doplnkovej výbave a konfiguráciám
dostupným pre rôzne modely, ktoré sú popísané v tomto katalógu, sa môžu vyskytnúť po dátume 5. 9. 2019, po termíne
redakčnej uzávierky tejto aplikácie, alebo na základe špecifických požiadaviek iných trhov. Podrobnejšie informácie vám
poskytne váš miestny BMW partner. Zmeny dizajnu, konštrukcie a výbavy sú vyhradené.
Samozrejme, každé z vozidiel je vytvorené tak, aby bola možná jeho hospodárna recyklácia po skončení dlhej životnosti.
Viac informácií o vašom vozidle po dobe jeho životnosti nájdete na našej webovej stránke www.bmw.com/recycling.
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