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BMW 1 Serisi ile günlük sorunlardan uzaklaşın.
Atletik tasarım, heyecan verici dinamizm ve üstün  verimlilik 
her şeyi özetliyor. BMW ConnectedDrive sayesinde en 
 güzel anları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dostlarınızla 
ve  ailenizle paylaşabilirsiniz.  İşte eğlence ve BMW 1 Serisi.

 EĞLENCE  
 FAKTÖRÜ.

ODAK 
NOKTASI



Kişisellik doğallıkla buluşuyor. Saf adrenalin buna denir.  
BMW TwinPower Turbo teknolojisinden ekstra bir  takviye ve 
anlık tepki sayesinde BMW 1 Serisi, her gününüze mutluluk katar. 
 Siz de bu sürüş keyfiyle kendinizi her gün şımartın.

 GÜZEL ANLARIN
 KEYFİNİ ÇIKARIN.



Yalnızca bir kez değil, sizi her gördüğünde. 
Dinamik LED farlar (opsiyonel) arasındaki tipik BMW böbrek ızgaralar,  
atletik bir yapının kanıtıdır. Karakteristik iki parçalı, L biçiminde LED stop 
lambaları, diğer sürücüler peşine takılırken tüm gözleri üzerinde toplar. 
 Karşınızda BMW 1 Serisi.

 EVET, SİZE
 GÖZ KIRPIYOR.



Bir an bile sıkıcı değil, her zaman canlı.
BMW 1 Serisi ile gerçekleştirilen her yolculuğu nefes kesen bir deneyime 
dönüştüren özel bileşen heyecan verici dinamikle ve canlı güvenli tasa-
rımıdır. Hareketin mutluluğa nasıl dönüştüğünü keşfetmek istiyorsanız 
otomobile hemen yerleşin!

 GERÇEK HEYECANIN
 FORMÜLÜ.



Görmenin, duymanın ve dokunmanın keyfi için BMW 1 Serisi. 
Modern tasarımını ve karakteristik iç yüzeylerini keşfedin. Benzersiz ve çok 
yönlü, kendine özgü sesini de unutmayın. Opsiyonel BMW ConnectedDrive 
Online Eğlence hizmeti milyonlarca parçaya sınırsız erişim sağlar,  böylelikle 
istediğiniz zaman ve istediğiniz her yerde kendiniz ve BMW 1 Serisi otomobi-
liniz için kusursuz müziği dinleyebilirsiniz .

 İÇTE VE DIŞTA
 KEYİF.



BMW 1 Serisi ile litre başına daha fazla heyecan.
Yenilikçi BMW EfficientDynamics teknolojileri ve opsiyonel 
BMW xDrive akıllı dört çeker sistemi her yolculuktan maksi-
mum  keyfi almanızı sağlar.

 LİTRE BAŞINA
 DAHA FAZLA HEYECAN.



BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR: BMW EfficientDynamics felsefesinin 
odak noktası.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Yakıt tasarrufunu eğlenceli hale getirir.

BMW CONNECTED DRIVE: Hizmetler ve uygulamalar ile sürücü destek sistemleri.

ŞASİ: Daha fazla sürüş keyfi için yenilikçi sistemler.

GÜVENLİK: En son teknoloji.

 YENİLİK  
VE TEKNOLOJİ.



 BMW TwinPower Turbo motorlar.
 BMW EfficientDynamics felsefesinin odak noktası.

BMW TwinPower Turbo teknolojisi sayesinde, BMW EfficientDynamics motor ailesinin yeni nesil BMW benzinli ve dizel 
üyeleri düşük devirlerde bile heyecan verici güç ve mükemmel tepki sunarken , aynı zamanda yakıt açısından son derece 
verimlidir ve düşük emisyon özelliğine sahiptir. Artırılan verimlilik ve ideal dinamikler fark edilir derecede arttırılmış bir sürüş 
keyfini garanti eder.

╸  109bg (80kW) güç ve 180Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo üç silindirli benzinli motor.

╸  0–100km/sa arasında hızlanma: 10,9sn;  
azami hız: 195km/sa

╸  ortalama yakıt tüketimi: 5,0–5,4 l/100 km1

╸  ortalama CO2 emisyonu: 116–126gr/km1

╸ 136bg (100kW) güç ve 220Nm torka sahip 
BMW TwinPower Turbo üç silindirli benzinli motor

╸ 0–100km/sa arasında hızlanma: 8,5 [8,7]sn; 
azami hız: 210 [210]km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: 5,0–5,4 [4,8–5,2]l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: 116–126 [112–122]gr/km1

╸ 177bg (130kW) güç ve 250Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor

╸ 0–100km/sa arasında hızlanma: 7,4 [7,2]sn; 
azami hız: 225 [222]km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: 5,7–6,0 [5,6–5,9]l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: 132–139 [129–137]gr/km1
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BMW 120d'de yer alan BMW TwinPower Turbo 4 
silindirli dizel motor güçlü performans ve mükemmel 
verimliliği bir araya getirir.

BMW 116i. BMW 120i.

BMW 118i.

╸ 218bg (160kW) güç ve 310Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor

╸ 0 –100km/sa arasında hızlanma: 6,4 [6,2]sn; 
azami hız: 245 [243]km/sa l/100 km

╸ ortalama yakıt tüketimi: 6,6–6,7 [6,3–6,5]l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: 154–157 [148–151]gr/km1

BMW 125i.

0 750 1,500 2,250 3,000 3,750 4,500 5,250 6,000
Motor devri (dev/dak.)

To
rk

 (N
m

)

Gü
ç 

çı
kı

şı 
(k

W
)

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Tork (Nm)

Güç çıkışı (kW)

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

BMW 116d.

╸ 116bg (85kW) güç ve 270Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 3 silindirli dizel motor

╸ 0–100km/sa arasında hızlanma: 10,3 [10,3]sn; 
azami hız: 200 [200]km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: 3,7–4,1 [3,6–4,1]l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: 97–107 [96–107]gr/km1

* Geçici rakamlar (ECE test döngüsüne göre resmi onay bekleyen rakamlar).
1 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir). Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu 

hakkında daha fazla bilgi sayfa 48│49’da bulunabilir.
2 Elektronik olarak sınırlanmıştır.

 Güç çıkışı, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları standart şanzımanlı otomobillere aittir. [ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.

╸ 95bg (70kW) güç ve 235Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor

╸ hızlanma 0–100 km/sa: 12,2sn;  
azami hız: 185 km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: 3,6–4,0l/100 km1 
ortalama CO2 emisyonu: 97–106gr/km1

BMW 114d.*

╸ 116bg (85kW) güç ve 270Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo 3 silindirli dizel motor

╸ 0–100km/sa arasında hızlanma: 10,4sn; 
azami hız: 195km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: 3,4–3,8l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: 89–101gr/km1

BMW 116d EfficientDynamics Edition.

╸ 150bg (110kW) güç ve 320Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor

╸ 0-100km/sa arasında hızlanma: 8,3 [8,1]sn (xDrive: 8,4sn); 
azami hız: 212km/sa (xDrive: 210km/sa)

╸ ortalama yakıt tüketimi: 4,0–4,3 [3,8–4,2]l/100 km1  
(xDrive: 4,3–4,7l/100 km1)

╸ ortalama CO2 emisyonu: 104–114 [99–110]g/km1 
(xDrive: 113–123 gr/km1)

BMW 118d/118d xDrive.

╸ 190bg (140kW) güç ve 400Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor

╸ 0–100km/sa arasında hızlanma: 7,1 [7,0]sn (xDrive: [6,8]sn); 
azami hız: 228 [228]km/sa (xDrive: [222]km/sa)

╸ ortalama yakıt tüketimi: 4,1–4,5 [3,9–4,3]l/100 km1 

(xDrive: [4,3–4,7]l/1001)
╸ ortalama CO2 emisyonu: 108–118 [103–114]g/km1 

(xDrive: [113–124]gr/km1)

BMW 120d/120d xDrive.

╸ 224bg (165kW) güç ve 450Nm torka sahip 
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor

╸ 0-100km/sa arasında hızlanma: [6,3]sn; 
azami hız: [240]km/sa

╸ ortalama yakıt tüketimi: [4,3–4,6]l/100 km1

╸ ortalama CO2 emisyonu: [114–121]gr/km1

BMW 125d.

╸ 326bg (240kW) güç ve 450Nm torka sahip M Performance 
TwinPower Turbo altı silindirli benzinli motor

╸ 0-100km/sa arasında hızlanma: 5,1 [4,9]sn (xDrive: [4,7]sn); 
azami hız: 2502 [2502]km/sa (xDrive: [2502] km/sa)

╸ ortalama yakıt tüketimi: 8,0 [7,5]l/100km1  
(xDrive: [7,8]l/100 km1)

╸ ortalama CO2 emisyonu: 188 [175]gr/km1 
(xDrive: [182]gr/km1)

BMW M135i/BMW M135i xDrive.
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 BMW EfficientDynamics
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

Hedef ister maksimum performans, isterse minimum yakıt tüketimi olsun, bizim için odak noktası, her zaman benzersiz 
BMW sürüş keyfini yaşatmaktır. Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu en aza düşürmek üzere BMW tarafından geliştirilen bir 
strateji olan BMW EfficientDynamics, aynı zamanda sürüş dinamiklerini ve sürüş keyfini artırır. BMW EfficientDynamics; güç 
aktarımı, enerji yönetimi ve otomobil konseptini kapsayan bütünlüklü bir teknoloji paketidir ve her BMW'de standart olarak sunulur.

Opsiyonel 8 ileri Steptronic şanzıman1 hızlı motor devri geçişi ve daha kısa vites süreleri sayesinde daha yumuşak vites 
geçişi ve yüksek sürüş konforu sağlar. Etkileyici dinamikler ve yüksek yakıt verimliliği ile üstün konfor sunar.

DİNAMİK VE VERİMLİ: 8 İLERİ STEPTRONIC ŞANZIMAN.

Yakıt ekonomisi ve verimlilik söz konusu olduğunda BMW 116d EfficientDynamics Edition BMW TwinPower Turbo 1,5 litre 
3 silindirli dizel motor başlı başına kendi sınıfını yaratır. Motor 4.000 dev/dak'da 116bg (85kW) güç ve 1.750 ve 2.250 dev/dak 
arasında 270Nm tork üretir. Bu özelliği BMW 116d EfficientDynamics Edition'ın 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 10,4 saniyede 
ulaşmasını mümkün kılar. 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi yalnızca 3,4–3,8 litredir ve otomobil 0'dan 100km/sa hıza 
yalnızca 10,4 saniyede erişir. 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 3,4–3,8 litredir ve 89 ile 101 gr/km arasındaki düşük CO2 emisyonu 
motorunun olağanüstü verimliliğinin bir kanıtıdır. BMW TwinPower Turbo 1,5 litre 3 silindirli dizel motor düşük devirlerde bile 
sürücünün hızlanma taleplerine üst düzeyde tepki verir ve inanılmaz derecede akıcı bir performans karakterine sahiptir.

BMW 116d EFFICIENT DYNAMICS EDITION.

MOTOR.
BMW TwinPower Turbo benzinli motorlar, düşük devirlerde bile belirgin düzeyde çevik performans ve kusursuz tepki sunar. 
Aynı zamanda önceki modellere göre daha az emisyon ve daha iyi performansla daha verimlidir.

Yeni nesil BMW TwinPower Turbo dizel motorlar, tüm motor devirlerinde olağanüstü tepki ve çevik güç üretimi ile karakterize 
edilir. Nefes kesen bir dinamizmle bu motorlar, aynı zamanda yakıt verimliliği ile öne çıkar ve düşük emisyon üretir.

GENEL KONSEPT.
BMW için akıllı hafif yapı otomobilin doğru parçaları için doğru malzemenin kullanılması anlamına gelir. Her bir bileşen için en 
uygun malzeme seçilmiştir. BMW EfficientLightweight olarak da bilinen bu felsefe, artık BMW EfficientDynamics'in temel 
bir parçasıdır ve standart olarak her BMW'ye uygulanır.

ENERJİ YÖNETİMİ.
Standart ECO PRO Modu sürüş stiline bağlı olarak sürücülerin yakıt tüketimini yüzde 20'ye kadar2 azaltmasına yardımcı olur. 
Seyir fonksiyonu3 (yalnızca 8 ileri Steptronic şanzıman ile), İleri Rota asistanı (yalnızca Professional Navigasyon Sistemi ile birlikte) 
ve ECO PRO Rota (yalnızca Professional veya Business Navigasyon Sistemi ile birlikte) sayesinde yüzde beş oranında ek tasarruf 
sağlanır.

Elektrikli direksiyon her devirde hassas direksiyon tepkisi sunar. Sistemde bulunan elektrik motoru, hidrolik pompa kullanan 
geleneksel sistemlerin aksine direksiyon takviyesine gerçekten ihtiyaç duyulduğunda enerji tüketir ve aynı zamanda yakıt 
tüketimini azaltır.

Fren Enerjisi Geri Kazanımı ile alternatör, temel olarak sürücü frene bastığında veya ayağını gaz pedalından çektiğinde 
elektrik üretir. Daha önce boşa giden kinetik enerji, bu şekilde elektrik enerjisine dönüştürülür ve aküye beslenir.

1 120d xDrive, 125d ve 125i ile birlikte standart olarak sunulur. M140i xDrive’da 8 ileri Steptronic Sport şanzıman ile standart olarak sunulur.
2 Şirket içinde gerçekleştirilen BMW yakıt tüketim çalışmasıyla belirlenmiştir; kişisel sürüş stiline göre değişebilir.
3 120i için sunulmaz.
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 BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.

Dünyamız her geçen gün daha da bağlantılı bir hale geliyor. BMW sürücüleri bilgi edinmek, telefon ya da e-posta ile iletişim 
kurmak ve yolculuk sırasında her şey hakkında güncel bilgilere sahip olmak amacıyla otomobilleri ile dış dünyanın iletişim 
halinde olmasına alışıktır. BMW ConnectedDrive1 konsepti, BMW otomobillerini ve yolcularını dış dünyaya ve çevredeki trafiğe 
bağlayan tüm hizmetleri ve yenilikçi teknolojileri içerir.

BMW ConnectedDrive Hizmetleri*, 1 seçeneği sürücüye yol boyunca çeşitli bilgi, eğlence ve servis özellikleri sunar.

Aynı zamanda hava durumu, haberler, Google™ tarafından çevrimiçi arama ve çeşitli ofis fonksiyonları gibi güncel ve yerelleştirilmiş 
bilgilere erişim sağlayan BMW Online özelliğini içerir. Aynı zamanda “Uygulamalar” menüsünden web kameraları, yakıt fiyatı bilgisi, 
park bilgisi, seyahat ve otel rehberleri gibi bireysel hizmet ve özellikleri de birleştirebilirsiniz.

Belirli akıllı telefon uygulamaların güvenli ve konforlu şekilde kullanımı zaman sınırı olmadan sunulur. BMW ConnectedDrive Hizmetleri 
seçeneği aynı zamanda istediğiniz her yerden istediğiniz anda bireysel ihtiyacınıza göre hizmet ve uygulamaları rezerve edebileceğiniz, 
genişletebileceğiniz ve seçebileceğiniz BMW ConnectedDrive Store, için de erişim sağlar. BMW ConnectedDrive hizmetleri 
aynı zamanda BMW otomobilinizdeki her yolculuğu gerçek bir deneyime dönüştürecek çok daha fazla seçenek sunar.

* Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışınız.
1 BMW ConnectedDrive hakkında daha fazla bilgi için: www.bmw-ConnectedDrive.com
2 Bu özellik yalnızca BMW ConnectedDrive Hizmetleri ve Professional Navigasyon Sistemi ile birlikte kullanılır.
3 Bu fonksiyonun kullanımı karanlıkta ve siste sınırlı hale gelebilir.
4 BMW ConnectedDrive'ın bir parçası olarak, sistem belirli Avrupa ülkelerine ait haritaları herhangi bir lisans ücreti 

olmaksızın üç yıl boyunca yılda maksimum dört kez otomatik olarak günceller.

Sunulan görseller Mayıs 2015‘te güncellenmiştir.

BMW ConnectedDrive geniş bir yelpazede yer alan akıllı hizmetler ve destek sistemleri ile herkesin istediğini seçebilmesini 
mümkün kılar. BMW ConnectedDrive Hizmetleri ve Uygulamaları sürücü, otomobil ve dış dünya arasında çok yönlü 
bağlantı sağlayarak daha fazla esneklik sunar. BMW ConnectedDrive sürücü destek sistemleri BMW ile yaptığınız her 
yolculuğu daha güvenli ve daha konforlu kılar. Akıllı sistemler sürücünün işini kolaylaştırır ve kaza riskini en aza indirir.

Online Eğlence2 ile Napster gibi herhangi bir BMW müzik ortağından sabit ücretli bir hesap açtırılabilir. Bu hesap ayrıca  
tedarikçi tarafından desteklenen diğer cihazlarla kullanılabilir. Böylelikle milyonlarca şarkıya sınırsız bir şekilde erişebilirsiniz.

Professional navigation sistemi4 hands free özelliğine, 
USB arayüzüne, DVD sürücülü Professional radyoya ve lisans 
ücreti olmayan harita güncellemelerine sahiptir.

Sürüş Asistanı3 Şerit Terk Uyarısı ve Yaklaşma kontrol uyarı 
sistemlerini bir araya getirir. 10 ile 60km/sa arasındaki hızlarda 
yolculuk yaparken şehir içi fren fonksiyonuna sahip Yaklaşma 
kontrolü ve Yaya uyarısı otomobillerle ve yayalarla çarpışma  riski 
olması durumunda bir uyarı verir ve acil durumda otomobile 
fren yaptırır. Yaklaşık 70km/sa'in üzerindeki hızlarda Şerit Terk 
Uyarısı direksiyondaki hafif titreşimlerle sürücünün dikkatini 
 istem dışı şerit değişikliklerine çeker.
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BMW 1 Serisi her yolculuktan tam anlamıyla zevk almanızı sağlayacak yenilikçi bir teknoloji yelpazesine sahiptir. Sistemlerin 
büyük çoğunluğu akıllı şekilde birbiriyle bağlanmıştır ve bu sayede,  her yolda, her virajda ve her saniyede mümkün olan en iyi 
güvenliği maksimum sürüş keyfi ile birlikte sunar.

Akıllı BMW xDrive dört çeker sistemi, en zorlu yol yüzeyi koşullarına kusursuz şekilde uyarak her zaman ideal çekiş gücü sağlar. 
xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC) BMW'nin kusursuz biçimde dengede kalmasını mümkün kılar. DSC sezicisi tarafından 
kontrol edilen xDrive, önden veya arkadan savrulmayı önlemek üzere gücü akslar arasında esnek ve hızlı bir şekilde dağıtarak, 
olağanüstü bir yönlendirme dengesi sunar. Zorlu yol koşullarıyla karşı karşıya kalındığında, DSC'nin çok fazla müdahale etmesine 
gerek kalmaz. BMW xDrive daha fazla sürüş keyfi için dört çeker sistemin, çekiş, yön dengesi ve güvenlik gibi avantajlarını klasik 
BMW çevikliği ile bir araya getirir.

BMW xDRIVE.

 Şasi.
 Dinamik performans için kusursuz bir platform.

Sürüş Deneyimi Kontrolü, sürücünün standart COMFORT Modu, daha verimli ECO PRO modu ve çok daha dinamik sürüşe 
olanak tanıyan SPORT ve SPORT+1 Modu arasında seçim yapabilmesini sağlar. ECO PRO modunda, sürüşün yakıt açısından 
mümkün olduğu kadar verimli olmasını sağlamak amacıyla Steptronic şanzıman2 karakterinin (varsa) yanı sıra ısıtma/klima 
ayarları da değiştirilir.

Adaptif süspansiyon (opsiyonel) on milimetre daha alçak konumuyla otomobilin dinamik potansiyelini bir bütün olarak artırır. 
Sürücü, konforlu sürüşten son derece atletik bir tavra kadar en uygun sürüş stilini seçmek üzere Sürüş Deneyimi Kontrolü aracılığıyla 
süspansiyonu ayarlayabilir. Hangi ayar seçilirse seçilsin, Adaptif süspansiyonun elektronik olarak kontrol edilen amortisörleri 
saniyeden daha kısa bir sürede yol koşullarına uygun şekilde kalibre edilir. Sistem aynı zamanda tekerlek titreşiminin yanı sıra ideal 
sönümleme ve otomobil güvenliğini sağlamak üzere otomobil hızını ölçen çeşitli seziciler kullanır.

İdeal 50:50 oranında aks yükü dağılımı ön ve arka aks arasında kusursuz bir denge sunarken, üstün yönlendirme dengesi, 
çevik kullanım ve hassas direksiyon tepkisini garanti eder. Kısa aks dışı çıkıntılar, uzun aks aralığı ve alçak ağırlık merkezi gibi diğer 
karakteristik yapısal BMW özellikleri, genel dinamizm duygusuna ek olarak yön dengesini ve süspansiyon konforunu artırır.

Opsiyonel olarak sunulan Servotronic özellikli değişken spor direksiyon2 doğrudan ve çevik bir tepki verir ve direksiyonu 
çevirmek için daha az fiziksel çaba gerektirir. Direksiyon oranını değiştirerek, direksiyon açısına tepki verir. Böylece, sportif sürüş 
tarzı tercih edildiğinde hakimiyetin yanı sıra park ve manevra sırasında konforu artırır.

Opsiyonel 8 ileri Steptronic şanzıman3 konfor, dinamik performans ve verimlilik açısından yeni standartları belirler ve 
BMW EfficientDynamics'in temel öğesini oluşturur. Vitesler arasında benzersiz düzeyde hassas artışlar, her devirde ideal güç 
üretimini kolaylaştırır. Bu özelliğiyle, yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltırken, daha yüksek sportif ve dinamik performans sunar. 
Özellikle yüksek hızlarda motor devri düşürülerek yakıt tüketimi ve motor sesi azaltılır. Otomobil manuel modda olsa bile konvertör 
debriyajı desteği devam eder. Hızlı motor devri geçişleri ve hassas şanzıman ayarı, son derece yumuşak vites geçişlerini garantiler.

1 Yalnızca Sport Line modeli, M Sport paket, Adaptif süspansiyon, dğişken spor direksiyon ve Steptronic Sport şanzıman ile birlikte sunulur.
2 M140i ve M140i xDrive ile standart olarak sunulur.
3 120d xDrive, 125d ve 125i ile birlikte standart olarak sunulur. M140i xDrive’da 8 ileri Steptronic Sport şanzıman ile standart olarak sunulur.
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 Güvenlik.
 Gelişmiş BMW teknolojisinin sağladığı ideal koruma.

BMW 1 Serisi, her zaman güvenebileceğiniz en son teknolojilerle donatılmıştır. Mükemmel kullanım ve yenilikçi  donanım  standart 
olarak sunulur. BMW sürücüleri her durumda en uygun desteği sunan en son teknolojilerin keyfini sürebilir.  Böylelikle nereye 
giderseniz gidin, kendinizi güvende ve koruma altında hissedeceksiniz.

Çok yönlü işlevsellik ve benzersiz güvenlik. BMW 1 Serisi son teknolojiye sahip geniş güvenlik sistemleri yelpazesi sunar. 
Standart akıllı acil durum çağrısı her yolculukta güven verir. BMW çağrı merkezindeki eğitimli bir çalışan, kaza durumunda 
yardımın hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak üzere en yakın kurtarma  koordinasyon merkeziyle temasa geçer, özel bir cep tele-
fonunun kullanılmasına gerek yoktur. Sistem, otomobilin mevcut konumu ve kazanın ciddiyetiyle ilgili bilgileri aktarır. Akıllı acil 
durum çağrısı aynı zamanda yoldaki diğer sürücülerin yardıma ihtiyacı olması gibi durumlarda manuel olarak da başlatılabilir.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Yolcu bölümünün işlevsel yapısı özel kiriş ve düğüm 
bağlantıları sisteminden oluşur ve önden, yandan veya arkadan 
çarpışma durumunda maksimum pasif güvenlik sağlayan akıllı 
malzemeler içerir.

 Sürücü ve yolcular için hava yastıkları bir BMW'deki 
birbiriyle uyumlu şekilde çalışan güvenlik sisteminin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, yan kısımda tüm 
cam yüzeyi için baş hava yastıkları ve ön koltuk sırtlıklarına 
entegre edilmiş yan hava yastıklarıyla toplamda altı hava yastığı 
hedefe yönelik koruma sunar.



Runflat lastikler, hava basıncının düşmesi durumunda 
janttan çıkmasını önleyen takviye edilmiş yan duvarlara sahiptir 
ve böylece servis istasyonuna kadar sürüşe devam edilebilme-
sine olanak sağlar.

 İşlevselliği artırılmış Dinamik Denge Kontrolü (DSC)  
herhangi bir kayma hareketi tespit edilir edilmez otomobili 
dengeler. Artırılan işlevsellik Viraj Fren Kontrolü (CBC), yokuşta 
kalkış ve fren asistanı, fren kurutma ve fren hazırlığını içerir. 
Daha atletik bir sürüş için Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC)  
fonksiyonu daha fazla tekerlek kaymasına izin verir.



Opsiyonel hafif şehir içi frenleme fonksiyonu özellikli Yaklaşma 
kontrolü uyarısı1 (Sürüş Asistanı paketinin bir parçasıdır) 
arkadan çarpmadan kaçınmak veya şiddetini azaltmak üzere 
sürücüye aktif şekilde yardımcı olur. Maksimum 60km/sa hıza 
kadar aktiftir ve tepkiselliğin artırılması amacıyla frenleri önceden 
hazırlar. Sistem, acil durumda çarpışma hızını önemli ölçüde 
azaltmak üzere fren sistemini devreye sokar.

 Tam LED teknolojisine sahip opsiyonel Adaptif LED Farlar 
entegre sinyal lambaları, kısa huzmeli farlar, uzun huzmeli farlar ve 
yolun ideal şekilde aydınlatılması için güvenlik amacıyla gündüz 
farlarını içerir. Uzun far fonksiyonu ve viraj ışıklarıyla birlikte 
değişken ışık kontrollü Adaptif farlar geceleri görüş mesafesini 
etkili şekilde arttırır.



1 Bu sistemin çalışması karanlıkta ve siste sınırlı olabilir.



 BİREYSELLİK 
VE TERCİH.
DONANIM:  BMW Line'ları, M Performance Otomobilleri, donanımda öne çıkanlar, 
jantlar ve lastikler ile Orijinal BMW Aksesuarları.

RENKLER: Dış ve iç renk yelpazesi.

TEKNİK VERİLER:  Otomobil ağırlığı, motor, şanzıman, sürüş performansı, 
yakıt tüketimi, jantlar ve teknik çizimler.

BMW SERVİS:  BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve BMW Deneyimi.
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Opsiyonel metalik Mineral Beyazı BMW 1 Serisi.

 TEMEL DONANIM.

01 

03 

Donanım

[ 01 ]

02 

Kokpit içindeki kontrollerin düzeni ve genel tasarımı BMW'nin sürücü odaklı  
tasarımını yansıtır.

Otomatik far etkinleştirme özelliğine sahip Yağmur Sezicisi ön cam sileceklerini ve kısa 
huzmeli farları otomatik olarak etkinleştirir.

[ 02 ]

[ 03 ]

04 

05  06 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

16 inç, Yıldız kollu, 654 kodlu hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 205/55 R 16 lastiklerle.[ 06 ]

Opsiyonel Gümüş/Siyah "Path" kumaş/deri kombinasyonuna sahip standart  
koltukların yer aldığı iç tasarım, sürücü odaklı BMW tasarımının klasik örneğidir.
[ 05 ]

BMW 1 Serisi'nin dinamizmini öne çıkaran karakteristik, iki parçalı LED stop lambaları.[ 04 ]
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BMW 118d Urban Line modeli, opsiyonel metalik  Pırıltılı Kahverengi gövde rengi 
ve standart 16 inç, V kollu, stil 411 hafif alaşım jantlarla.

 URBAN LINE.

Dış donanım özellikleri:

  Opak Oksitli Gümüş özel tasarlanmış dokuz çubuğa sahip BMW böbrek 
ızgaralar, parlak Krom böbrek ızgara çerçevesi

  Opak Oksitli Gümüş ve parlak Siyah karakteristik tasarım elemanlarına 
sahip ön tampon

  16 inç, V kollu, 411 kodlu hafif alaşım jantlar
  17 inç, V kollu, 412 kodlu, iki renkli hafif alaşım jantlar; 

farklı jant seçenekleri de mevcuttur
  Otomobilin yan tarafında Urban Line logosu
  Opak Oksitli Gümüş karakteristik tasarım elemanlarına sahip arka tampon
  Opak Krom egzoz çıkışı kaplaması

İç donanım özellikleri:

  BMW yazılı alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
  "Path" Gümüş/Siyah kumaş/deri kombinasyonuna sahip koltuklar
  "Dakota" İstiridye deri koltuklar; farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
  Spor deri direksiyon
  İnci Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
  Yapısal kabartmalı ve opak Oksitli Gümüş vurgulu parlak beyaz akrilik 

iç kaplamalar
  Opak Oksitli Gümüş vurgulu "Fineline" Stream ince ahşap iç kaplamalar; 

farklı iç kaplama seçenekleri mevcuttur
  Turuncu veya mavi değişken Ortam ışığı
  B sütunu aydınlatması
  Aydınlatma paketi

01 

03 

Donanım

Direksiyon üzerinde yer alan çok işlevli düğmeler telefon ve ses fonksiyonlarının yanı sıra 
manuel hız sınırlayıcı fonksiyonlarının çalıştırılması için kullanılabilir.

[ 01 ]

[ 02 ]

02  04 

16 inç, V kollu, 411 kodlu, hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 205/55 R 16 lastiklerle.

17 inç, V kollu, 412 kodlu, iki renkli, Gümüş/parlak tornalanmış hafif alaşım jantlar,  
7,5 J x 17, 225/45 R 17 lastiklerle.

[ 04 ]

[ 05 ]

05 

Yolcular Gümüş "Path" veya İnci Gri tasarımına sahip kumaş/deri kombinasyonu şık 
koltuklarda rahatça yolculuk edebilir.
[ 03 ]

01 

02 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

[ 03 ]

[ 01 ]

1 125d ve 125i modelleriyle standart olarak sunulur.

03  04  05 

[ 02 ]

[ 04 ]Opsiyonel metalik Kırmızı / Melbourne gövde rengi ve opsiyonel 17 inç, yıldız kollu,  
stil 379 hafif alaşım jantlara sahip BMW 120d xDrive Sport Line.1

 SPORT LINE.

Dış donanım özellikleri:

  Parlak Siyah ön kısma sahip özel tasarlanmış dokuz çubuklu BMW böbrek 
ızgaralar, parlak Krom böbrek ızgara çerçevesi

  Parlak Siyah karakteristik tasarım elemanlarına sahip ön tampon
  16 inç Yıldız kollu 376 kodlu hafif alaşım jantlar
  17 inç, Yıldız kollu, 379 kodlu, iki renkli hafif alaşım jantlar; 

farklı jant seçenekleri de mevcuttur
  Otomobilin yan tarafında Sport Line logosu
  Siyah veya gövde renginde dış ayna kapakları
  Parlak Siyah karakteristik tasarım elemanlarına sahip arka tampon
  Siyah krom kaplama egzoz borusu kaplaması

İç donanım özellikleri:

  BMW yazılı alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
  Kırmızı vurgulu "Corner" Antrasit kumaş spor koltuklar
  "Dakota" deri spor koltuklar
  Kırmızı kontrast dikişli spor deri direksiyon
  Kırmızı detaylara sahip otomobil anahtarı
  İbreli ve kırmızı vurgulu gösterge grubu
  Opak Mercan Kırmızısı vurgulu parlak Siyah iç kaplamalar; farklı iç kaplama 

seçenekleri mevcuttur
  Turuncu veya beyaz değişken Ortam ışığı
  İlave SPORT+ modu ile Sürüş Deneyimi Kontrolü
  Aydınlatma paketi

Opak Mercan Kırmızısı vurgu kaplamalı parlak siyah iç kaplamalar otomobile dinamik 
bir hava katar (burada diğer opsiyonel donanımla birlikte gösterilmektedir).

16 inç, Yıldız kollu, 376 kodlu hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 205/55 R 16 lastiklerle.

17 inç, Yıldız kollu, 379 kodlu, iki renkli Orbit Grisi/parlak tornalanmış hafif alaşım jantlar, 
7,5 J x 17, 225/45 R 17 lastiklerle.

Kırmızı vurgulu "Corner" Antrasit kumaşla kaplanmış spor koltuklar sürücü ve öndeki 
yolcuya en uygun şekilde destek sağlar.

[ 05 ]
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 M SPORT PAKET.

M Sport paket dış donanım özellikleri:

 Ön rüzgarlık, marşpiyel ve metalik Koyu Shadow difüzör ekine sahip arka 
rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi

 Parlak Siyah ön kısma sahip özel tasarlanmış dokuz adet dikey çubuklu 
BMW Böbrek Izgaraları, parlak Krom ızgara çerçevesi

 17 inç, Çift kollu, stil 383 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle
 18 inç, Çift kollu, stil 461 M, metalik Koyu Gri hafif alaşım jantlar, karma 

lastiklerle birlikte, farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 M Sport süspansiyon, alternatif olarak Standart yürüyen aksam veya  

Adaptif M süspansiyon
 BMW Individual parlak Shadow Line
 Yanlarda M isimliği
 Parlak Krom egzoz çıkışı
 Metalik Estoril Mavi özel gövde rengi, farklı renk seçenekleri de mevcuttur
 M Sport frenler

M Sport paket iç donanım özellikleri:

 M kapı eşik kaplamaları, M sürücü ayak dayaması, sürücü ayak bölümünün 
sağında diz yastığı

 Sürücü ve ön yolcu için özel M görünümünde 'Hexagon' Antrasit Kumaş/
Alcantara kombinasyonunda, alternatif olarak 'Dakota' Oyster Deri Spor  
ön Koltuklar, farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur

 BMW Individual antrasit tavan
 İbreli kadran tasarımına sahip hız ve devir sayaçlı gösterge paneli
 Mat Mavi vurgulu Alüminyum ‚Hexagon‘ iç kaplama, alternatif olarak parlak 

Siyah vurgulu uzunlamasına ince zımparalı Alüminyum iç kaplama, farklı 
kaplama seçenekleri de mevcuttur

 M isimliğine sahip kısaltılmış vites kolu1

 Ek SPORT+ moduyla birlikte Sürüş Deneyimi Kontrolü
 Turuncu veya beyaz değişken Ortam Işığı
 Estoril Mavi detaylara sahip otomobil anahtarı

01 

Donanım

[ 01 ] [ 02 ]

1 Yalnızca 6 ileri şanzıman ile birlikte sunulur.

02 

17 inç, Yıldız kollu, 383 M kodlu, hafif alaşım M jantlar, önde 7.5 J x 17, 225/45 R 17, 
arkada 8 J x 17, 245/40 R 17 lastiklerle.

18 inç, Çift kollu, 461 M kodlu, M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 7,5 J x 18, 
225/40 R 18, arkada 8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

BMW 1 Serisi M Sport paket, standart Alp Beyazı gövde rengi ve opsiyonel 18 inç, 
Çift kollu, stil 461 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle.

03 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

04 

M ayak dayaması, paslanmaz çelikten üretilmiştir, ayak boşluğuna dinamik bir görünüm 
sağlayan kauçuk yastık üzerinde M logosuna sahiptir.

[ 05 ]

[ 06 ]

06 

[ 03 ]

05 

[ 04 ]

M Sport paket özel M stili ve Royal Mavi kontrast dikişlerine sahip kumaş/Alcantara 
kombinasyonunda "Hexagon" Antrasit spor koltuklar içerir. Bu koltuklar sürücüye ve öndeki 
yolcuya en uygun şekilde destek sunar.

Otomobilin dinamik performansını öne çıkaran parlak Siyah vurgu kaplamalarıyla birlikte 
Alüminyum "Hexagon" iç kaplamalar.
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 M GENLERİNE SAHİP.
BMW M140i, saf sürüş keyfi ve olağanüstü sürüş dinamikleri ile eş anlamlıdır. Yüksek devirli 3,0 litre kapasiteli  
BMW M  Performance TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motor, 5500dev/dk'da 340bg (250kW) güç üretir ve 
otomobili 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,8 saniyede ulaştırır (opsiyonel 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla 4,6 sn; 
M140i xDrive: standart 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla 4,4 sn).  Ayrıca son derece tatmin edici bir motor sesi 
üretirken 500Nm torku sayesinde gerektiğinde güçlü bir itiş kuvveti sunar. Şasi 10 milimetre daha alçaktır ve motorun 
tüm gücünü yola aktaran M modellerine özgü daha atletik bir amortisör karakterine sahiptir. Mavi fren kaliperlerine ve 
M logosuna sahip M Sport fren, en belirgin dinamik bir sürüş stilinde bile maksimum yavaşlamayı sağlar. M modeline 
özgü karakteriyle standart, son derece tepkisel, değişken spor direksiyon sürücüye güvenli sürüş için hassas bir 
geri bildirim sunar. Önde özel hava girişleriyle birlikte M Aerodinamik paketi, özel 18 inç M hafif alaşım jantlar  
ve Performance lastikleri ile iki egzoz çıkışı dış donanım özelliklerini tamamlar. İç kısımda M kapı eşik kaplamaları, 
M spor koltuklar, M deri direksiyon ve M modeline özgü göstergeler1 otomobilin dinamik becerisini gözler önüne serer.

18 inç, Çift kollu, 436 M kodlu, hafif alaşım M jantlar, karma lastiklerle, önde 
7.5 J x 18, 225/40 R 18, arkada 8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

Logo. BMW 1 Serisi'nin en üst modeli için çarpıcı M140i yazısı. Model logosu opsiyonel olarak kaldırılabilir 
(bkz. arka görünüm tanımı).

Donanım

BMW M140i/M140i xDrive.

1 Yalnızca genişletilmiş özelliklere sahip gösterge paneli ile sunulur.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir). Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi sayfa  
48│49’da bulunabilir.
Güç çıkışı, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları standart şanzımanlı otomobillere aittir.
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LED sis farlarının1 ürettiği ışık gün ışığına çok benzer ve 
sürücülerin sert hava koşullarında görüşünü artırır daha güvenli 
sürmelerini sağlar.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ] 

LED gündüz farlarını içeren düz halojen, çift, yuvarlak 
farlar ön kısmın atletik görünümünü öne çıkarır.
[ 02 ] 

Arka sis lambaları dahil olmak üzere iki parçalı stop 
lambaları LED teknolojisine dayanır ve dinamik fren ışığı 
fonksiyonuna sahiptir.

[ 03 ] 

Otomatik far aktivasyonunu içeren yağmur sensörü ön 
cam sileceklerini ve kısa huzmeli farları gerektiğinde otomatik 
olarak çalıştırır.

[ 04 ] 

Kısa ve uzun huzmeli farlar, LED sinyal lambaları, LED 
sis farları ve uzun far fonksiyonunu içeren adaptif LED farlar.
[ 05 ] 

BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama tasarım 
paketi parlak Siyah renkte dış donanım özellikleri içerir.
[ 07 ] 

Elektrikli cam tavan hava akışının düzenlenmesini 
sağlayarak, keyifli bir otomobil iklimi oluşturur. Entegre rüzgar 
paneli gürültüyü önler.

[ 08 ] 

01  05 

02 

06  07 

03 

08 04 

Parlak Krom detaylara sahip Chrome Line2 Dış Tasarım 
otomobile özellikle modern bir görünüm sunar.
[ 06 ] 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

09 

14 

10 

11 

15 

12 

16 

Aydınlatma paketi üstün rahatlık ve premium görünüm 
için otomobilin içinde ve dışında çeşitli LED ışıklara sahiptir.3
[ 09 ] 

Sürücü ve ön yolcu için spor koltuklar3 optimum destek 
sunar ve sırt dayama genişliği dahil olmak üzere çeşitli ayar 
seçeneklerine sahiptir.

[ 10 ] 

8 ileri otomatik Steptronic spor şanzıman4 konforlu seyir 
ve dinamik sürüş stili sunar.

[ 11 ] 

40:20:40 oranında bölünebilen, arka koltuk sırtlığına 
sahip olan katlanan arka koltuk, nesneleri taşırken esneklik 
sağlar.

[ 12 ] 

Mikro filtreli tek bölge kontrollü otomatik klima otomobil 
içinde keyif veren bir sıcaklık yaratır.

[ 13 ] 

Çok fonksiyonlu tuşlara sahip M deri direksiyon, Siyah 
‚Walknappa‘ deri direksiyon simidi ve şekillendirilmiş parmak 
dayama içerir.3

[ 15 ] 

Deri direksiyon, 375 mm çapında, üç kollu deri 
direksiyon, vites kolu ve el freni kolu (burada opsiyonel çok 
işlevli tuşlarla birlikte gösterilmiştir).

[ 16 ] 

1 Yalnızca LED farlar ve Adaptif LED farlarla birlikte sunulur..
2 125i ve 123d ile standart.
3 M140i ve M140i xDrive ile standart olarak sunulur.
4 Sport Line, M Sport paket, M140i ve M140i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
5 M140i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
6 Urban Line ve Sport Line ile birlikte standart olarak sunulur.

13 

17 

Kalın bir simide ve başparmak dayama çizgilerine sahip 
siyah dikişli siyah spor deri direksiyon son derece ayrıcalıklı bir 
his yaratır.

[ 14 ] 

İki bölgeli Otomatik klima, aktif karbon filtreli Otomatik 
Hava Çevrimi (AAR) ile buğu ve güneş ışığı sezicilerini içerir.3

[ 17 ] 
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Ön ve arka Park Mesafe Kontrolü (PDC), dar alanlarda 
park etmeyi ve manevra yapmayı çok daha kolaylaştırır.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ] 

Değişken amortisör kontrollü alçak ayarlanmış Adaptif 
süspansiyon sürücünün konforlu ve dinamik süspansiyon 
ayarları arasından seçim yapabilmesini sağlar.

[ 02 ] 

Güneş Korumalı Arka Camlar ve renkli arka yan camlar 
iç mekanın istenmeyen biçimde ısınmasını önler.
[ 03 ] 

Geri Görüş Kamerası otomobilin arkasındaki alanı 
Kontrol Ekranı’nda gösterir. Etkileşimli kılavuzlar ve engel 
işaretleri geri manevra sırasında sürücüye yardımcı olur.

[ 04 ] 

Dış aynalar için elektrikli katlama fonksiyonu ve ön  
yolcu tarafı dış aynası için park fonksiyonu içeren otomatik 
elektrokrom iç ve dış aynalar.

[ 05 ] 

Sürüş Asistanı güvenlik donanımı yanlışlıkla şerit 
değiştirme veya olası çarpışma riskleri durumunda sürücünün 
dikkatini çeker ve acil bir durumda otomatik olarak fren yapar.5

[ 07 ] 

Dur-Kalk İşlevli Aktif Cruise Control1 önceden belirlenmiş 
bir hızı ve önde seyreden otomobil ile aradaki mesafeyi korur.
[ 08 ] 

01  04 

02 

06 

08 

03  05 

07 

Park asistanı yola paralel ve dikey park etmeyi 
kolaylaştırır. Sürücü gaz, fren ve vitesi kontrol ederken, sistem 
direksiyonu yönetir.

[ 06 ] 

09 

Konfor erişim sistemi yolcuların ön kapılardan otomobile 
girebilmesini sağlar ve anahtar kullanmadan bagaj kapağını 
açmalarını sağlar.

[ 09 ] 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

10  14 

11 

12 

13 

15  17    

Professional Navigation sistemi2, bölünmüş ekran 
fonksiyonunu ve DVD sürücüsüne sahip Professional radyoyu 
içerir.

[ 10 ] 

Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi (RTTI)* otoyollar, ana yollar 
ve kırsal yolların yanı sıra çeşitli şehir içi yollar hakkında gerçek 
zamanlı olarak trafik bilgisi sunar.

[ 11 ] 

iBusiness Navigation Sistemi, iDrive Butonu ile yerleşik 
6,5 inç LCD renkli ekran ve üç yıl ücretsiz harita güncellemesi 
sunar.

[ 12 ] 

Dokunmatik iDrive Butonu (BMW Professional 
Navigasyon Sistemi'nin bir parçasıdır): iDrive Butonu 
dokunmatik yüzeyi aracılığıyla sezgisel kumanda.

[ 13 ] 

Bagaj bölümünde harici 360 watt amplifikatöre sahip 
Harman Kardon HiFi hoparlör sistemi iki merkezi subwoofer 
dahil olmak üzere on iki hoparlörden oluşur.

[ 14 ] 

Genişletilmiş özellikleriyle gösterge paneli navigasyon 
talimatları ve diğer mesajların sunumuna uygun bir Bilgi Ekranı 
içerir.

[ 16 ] 

Yerleşik 6,5 inç renkli LCD ekran, iDrive Butonu, MP3 
uyumlu CD sürücü ve altı hoparlör içeren BMW Professional 
Radyo.

[ 17 ] 

* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçiniz.
1 Yalnızca 118i, 120i, 125i, 116d, 118d,120d, 120d xDrive ve 125d modellerinde mevcuttur.
2 BMW ConnectedDrive'ın bir parçası olarak sistem seçili Avrupa ülkelerine ait haritaları herhangi bir lisans ücreti olmaksızın üç yıl boyunca yılda maksimum dört kez otomatik olarak günceller.
3 Yalnızca navigasyon sistemi ve genişletilmiş fonksiyonlara sahip gösterge paneli ile birlikte sunulur.
4 Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarla Bluetooth uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için: www.bmw.com/bluetooth
5 Bu işlevin çalışması karanlıkta veya siste sınırlı olabilir.

16  18 

Hız Limit Bilgisi3 ve Sollama Yapılamaz İşareti hız 
limitlerinin yanı sıra sollama yapmanın yasak olduğu alanlar 
hakkında da bilgi verir.

[ 15 ] Genişletilmiş akıllı telefon bağlantılı rahat telefon iletişimi 
cep telefonlarının otomobile bağlanmasını sağlar ve Bluetooth 
aracılığıyla hands-free kullanımını mümkün kılar4.

[ 18 ] 
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16 inç, V kollu, 378 kodlu, hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastiklerle.

 JANTLAR VE LASTİKLER.
Donanım

[ 01 ] 

17 inç, Çift kollu, 655 kodlu, hafif alaşım jantlar,  
7.5 J x 17, 225/45 R 17 lastiklerle.
[ 02 ] 

17 inç, Türbin tarzı, 381 kodlu hafif alaşım jantlar, 
7.5 J x 17, 225/45 R 17 lastiklerle.
[ 03 ] 

17 inç, Y kollu, stil 380, hafif alaşım jantlar, 7 J x 17, 
205/50 R 17 lastiklerle.
[ 04 ] 

18 inç, Çift kollu, 385 kodlu hafif alaşım jantlar, karma 
lastiklerle, önde 7.5 J x 18, 225/40 R 18 lastiklerle, arkada  
8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

[ 05 ] 

16 inç, Yıldız kollu, 654 kodlu hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastiklerle.
[ 06 ] [ 09 ] 

19 inç Çift kollu 624 M kodlu, BMW M Performance jantlar, 
runflat özellikli karma lastiklerle, önde 7.5 J x 19, 225/35 R 19 
lastiklerle, arkada 8 J x 19, 245/30 R 19 lastiklerle.1

[ 07 ] 

16 inç, Türbin stilinde, 406 kodlu, BMW EfficientDynamics, 
Orbit Grisi, parlak tornalanmış hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastiklerle.

[ 08 ] 

01 

09  07 

05 

03  04 

06 02 

1 Lastik tasarımları ve daha fazlası için web sitesinde Orijinal BMW Aksesuarları kısmını ziyaret edin: www.bmw.com/accessories

08 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım   Aksesuarlar

19 inç, 361 kodlu hafif alaşım jantlar, kırmızı halkalı siyah. 
Jant setini runflat özellikli karma lastikler tamamlar, jant boyutu 
7.5 J x 19 (ön) ve 8 J x 19 (arka).1

 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

İç tasarım, dış tasarım, iletişim ve bilgi ile taşıma ve bagaj bölmesi gibi birçok kategoride sunulan tümüyle yenilikçi çözümleri keşfedin. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı size önerilerde bulunmaktan ve Orijinal BMW 
Aksesuarları’nın tüm ürün yelpazesini içeren özel bir kataloğu sizlere sunmaktan memnuniyet duyacaktır. Daha fazla bilgi için: www.bmw.com/accessories

02

05

06

01

04

03

Yaklaşık üç ila on iki yaş arasındaki çocuklar için (yaklaşık 
15 –36kg) siyah/mavi ayarlanabilir koltuk. Baş bölgesinde 
yandan alınacak darbeler için ideal koruma sağlayan hava 
yastıklarına ve değişken sırtlık açısına sahiptir.

[ 01 ] 

Bagaj bölümünü toz ve nemden korumak için kaymaz, 
su geçirmez sağlam paspas. Siyah/açık gri renktedir ve Urban 
Line'ı tamamlar.

[ 02 ] 

Apple iPad™ 2, 3 veya 4 için sabit yuva. Cihaz tutucu 
ana taşıyıcıya takılır ve 360° döndürülürken, istenen açıda 
yatırılabilir.

[ 03 ] 

Neme ve toza karşı kusursuz koruma özelliğiyle ön ayak 
boşluğundaki paspaslar ayaklarınızın ıslanmasını önler. Urban 
Line'ı kusursuz şekilde tamamlayan siyah/açık gri tasarım.

[ 04 ] 

19 inç, 660 kodlu, Orbit Grisi hafif alaşım jantlar, görülür 
tarafı parlak tornalanmıştır. RDC jant setini runflat özellikli karma 
lastikler tamamlar, jant boyutu 7.5 J (ön) x 19 ve 8 J x 19 (arka).

[ 05 ] 

İki bisiklet/e-bisiklet için hafif, dengeli taşıyıcı (üç bisikleti 
taşıyacak şekilde açılabilir). Maks. yük 60kg, minimum saklama 
alanını kaplayacak şekilde katlanabilir.

[ 06 ] 

07

Kokpite monte edilen şeffaf ekran navigasyon ve otomobil 
bilgilerini sürücünün görüş alanına yansıtarak güvenliği artırır.
[ 07 ] 



1 M Sport paket, M140i ve M140i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
2 Aynı zamanda M Sport paket, M140i ve M140i xDrive ile birlikte opsiyonel olarak sunulur.
3 Yalnızca M Sport paket, M140i ve M140i xDrive ile birlikte sunulur.
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 GÖVDE RENKLERİ.

Metalik A75 Kırmızı/MelbourneOpak 668 Siyah

Metalik 475 Siyah Safir2

Metalik B38 Gece Mavisi Metalik A96 Mineral Beyazı

Metalik C08 Platin Gümüş

Metalik B44 Valencia Turuncusu2

Opak 300 Alp Beyazı1

Metalik C10 Akdeniz Mavisi

M SPORT PAKET

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Metalik B53 Işıltılı Kahverengi

Metalik B39 Mineral Grisi2

Metalik A83 Buz Gümüşü2 Metalik B45 Estoril Mavisi3

 

[Renk örnekleri] Bu renk örnekleri, BMW'niz için seçebileceğiniz renkler ve malzemelerle ilgili bir başlangıç kılavuzu olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, basılı belgelerin her durumda renklerin, döşemelerin ve iç kaplama 
renklerinin orijinal rengini bire bir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Tercih ettiğiniz renk seçimlerini Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile görüşünüz. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında orijinal örnekleri 
görebilir ve özel istekleriniz ile ilgili yardım alabilirsiniz.
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 İÇ TASARIM RENKLERİ.

KUMAŞLAR

Uzun ya da kısa süreli normal kullanım dahi döşemede kalıcı hasara yol açabilir. 
Bu durum özellikle renk bırakan kumaştan yapılmış kıyafet kullanımından kaynaklanabilir.

1 Spor koltuklarla birlikte sunulmaz.
2 Sadece spor koltuklarla birlikte.
3 M140i ve M140i xDrive ile standart olarak sunulur. 
4 Siyah vurgulu "Dakota" Mercan Kırmızısı deri ile birlikte sunulmaz.
5 M140i ve M140i xDrive modelleriyle opsiyonel olarak sunulur.

KUMAŞ/ 
DERİ KOMBİNASYONU

DERİ
 Temel donanım "Move" kumaş  

BDAT Antrasit1

Aşağıdakiler ile sunulur

Aşağıdakiler ile sunulur

Aşağıdakiler ile sunulur

 Temel donanım
 Sport Line

"Corner" kumaş  
CCL1 Antrasit,  
Gri vurgulu

 Sport Line "Corner" kumaş 
CCL2 Antrasit, 
Kırmızı vurgulu2

 Temel donanım
 Urban Line

"Path" kumaş/deri 
kombinasyonu  
CPH6 Gümüş/Siyah1

 Urban Line "Path" kumaş/deri 
kombinasyonu  
CPLJ Gümüş/İnci Grisi1

 M Sport paket ‚Hexagon‘/Alcantara 
döşeme HAAT Antrasit 
kumaş.2, 3

 Temel donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

"Dakota" deri 
LCSW Siyah5

 Temel donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

"Dakota" deri  
LCCX İstiridye5

 Sport Line "Dakota" deri 
LCL3 Siyah,  
kırmızı vurgulu

 Sport Line
 M Sport paket

"Dakota" deri  
LCL5 Mercan Kırmızısı, 
siyah vurgulu5

Dakota deri LCNL Mavi 
kontrast dikişli Siyah5

 M Sport paket

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Temel donanım 4CG Saten Gümüş, mat

 Urban Line 4GE Siyah akrilik cam, mat 
Okside Gümüş vurgulu

 Temel donanım
 Sport Line
 M Sport paket

4GD parlak Siyah, 
vurgu kaplamalı
Opak Oksitli Gümüş3

 Temel Donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

4GK Alüminyum, 
uzunlamasına ince 
zımparalı ve opak Oksitli 
Gümüş vurgulu kaplama3

 Sport Line 4LV parlak Siyah, vurgu 
kaplamalı
Opak Mercan Kırmızısı

 Temel donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

4FT Alüminyum, 
uzunlamasına ince 
zımparalı ve parlak Siyah 
vurgulu kaplamalar3

 M Sport paket 4WF Alüminyum 
"Hexagon", mat Mavi 
vurgulu kaplamalar3, 4

 M Sport paket 4WG Alüminyum 
"Hexagon", parlak Siyah 
vurgulu kaplamalar3

 Temel donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

4LC "Fineline" Stream 
ince ahşap kaplama, mat 
Okside Gümüş vurgulu5

 Urban Line 4GF Beyaz akrilik cam, 
yapısal kabartmalı ve mat 
Okside Gümüş vurgulu 
kaplamalar3

 Temel donanım
 Urban Line
 Sport Line
 M Sport paket

Siyah3

İÇ KAPLAMA RENKLERİ Aşağıdakiler ile sunulur İÇ TASARIM RENKLERİ Aşağıdakiler ile sunulur
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Ağırlık
Yüksüz ağırlık AB1 BMW 1 Serisi 5 kapılı kg 1380 1380 [1395] 1445 [1455] [1475] 1525 [1550] 1395 1395 [1425] 1395 1425 [1450] 1450 [1465] [1505]

Yüksüz ağırlık AB1 BMW 1 Serisi 5 kapılı (xDrive) kg – – – – [1615] – – – 1505 [1530] –

İzin verilen maksimum ağırlık BMW 1 Serisi 5 kapılı kg 1870 1870 [1885] 1935 [1945] [1965] 2015 [2040] 1885 1885 [1915] 1885 1915 [1940] 1940 [1955] [1995]

İzin verilen maksimum ağırlık BMW 1 Serisi 5 kapılı (xDrive) kg – – – – [2090] – – – 1980 [2005] –

İzin verilen yük kg 565 565 [565] 565 [565] [565] 565 [565] 565 565 [565] 565 565 [565] 565 [565] [565]

İzin verilen yük (xDrive) kg – – – – [550] – – – 550 [550] –

İzin verilen römork yükü, frensiz2 kg 650 650 [650] 670 [670] [680] – – 690 [690] – 690 [690] 710 [710] [710]

İzin verilen römork yükü, frensiz2 (xDrive) kg – – – – – – – – 710 [750] –

İzin verilen römork yükü, frenli, maks. %12 
eğim2/maks. %8 eğim2 kg 1200/1200 1300/1300 

[1300/1300]
1500/1500 

[1500/1500] [1500/1500] – – 1500/1500 
[1500/1500] – 1500/1500 

[1500/1500]
1500/1500 

[1500/1500] [1500/1500]

İzin verilen römork yükü, frenli, maks. %12  
eğim2/maks. %8 eğim2 (xDrive) kg – – – – – – – – 1500/1500 [1500/1500] –

Bagaj bölümü kapasitesi min. – maks.  
BMW 1 Serisi 5-kapı 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200 360 – 1200

Motorlar3, 4

Silindirler/valfler 3/4 3/4 4/4 4/4 6/4 3/4 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4

Kapasite cc 1499 1499 1998 1998 2998 1496 1496 1496 1995 1995 1995

Maks. güç/motor devri bg (kW)/
dev/dk.

109 (80)/ 
4250

136 
(100)/4400

184 
(135)/5000

224 (165)/ 
1400 – 5000

250 
(340)/5500

95 (70)/ 
4000

116 (85)/
4000

116 (85)/
4000

150 (110)/
4000

190 (140)/
4000

224 (165)/
4400

Maks. tork/motor devri Nm/ 
dev/dk

180/ 
1250 – 4250

220/ 
1250 – 4300

290 [270]/ 
1350 – 4600

310/ 
1400 – 5000

500/ 
1520 – 4500

235/ 
1750 – 2250

270/ 
1750 – 2250

270/ 
1750 – 2250

320/ 
1500 – 3000

400/ 
1750 – 2500

450/ 
1500 – 3000

Güç Aktarımı

Çekiş konfigürasyonu Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş/
Dört çeker Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş Arkadan itiş/

Dört çeker
Arkadan itiş/
Dört çeker Arkadan itiş

Standart şanzıman 6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz
8 ileri 

Steptronic 
Sport

6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz 6 ileri düz 8 ileri 
Steptronic

Standart şanzıman (xDrive) – – – –
8 ileri 

Steptronic 
Sport

– – – 6 ileri düz 8 ileri 
Steptronic –

Performans
Azami hız km/sa 195 210 [210] 230 [225] [243] 2505 [250]5 185 200 [200] 195 212 [212] 228/[228] [240]

Azami hız (xDrive) km/sa – – – – [250]5 – – – 210 [222] –

0 – 100 km/sa arası hızlanma / xDrive sn 10.9 8.5 [8.7] 7.1 [7.1] [6.1] 4.8 [4.6]/[4.4] 12.2 10.3 [10.3] 10.4 8.3 [8.1]/8.4 7.1 [7.0]/[6.8] [6.3]

Yakıt tüketimi 3, 4

Yakıt tüketimi şehir içi l/100km 6.3–6.8 6.2–6.7 
[5.9–6.4]

7.6–8.1 
[7.0–7.4] [7.4] 10.6 [9.4] 3.9–4.4 4.3–4.8 

[4.1–4.6] 3.9–4.4 4.8–5.2 
[4.5–4.9]

5.0–5.5 
[4.6–5.1] [5.4]

Yakıt tüketimi şehir içi (xDrive) l/100km – – – – [9.8] – – – 5.1–5.6 [5.1–5.5] –

Yakıt tüketimi şehir dışı l/100km 4.2–4.6 4.3–4.7 
[4.2–4.6]

4.7–5.0 
[4.7–5.0] [5.0] 6.2 [5.8] 3.4–3.8 3.3–3.7 

[3.4–3.8] 3.1–3.5 3.5–3.8 
[3.4–3.8]

3.6–3.9 
[3.5–3.9] [4.1]

Yakıt tüketimi şehir dışı (xDrive) l/100km – – – – [6.0] – – – 3.8–4.1 [3.9–4.3] –

Yakıt tüketimi ortalama l/100km 5.0–5.4 5.0–5.4 
[4.8–5.2]

5.7–6.1 
[5.5–5.9] [5.9] 7.8 [7.1] 3.6–4.0 3.7–4.1 

[3.6–4.1] 3.4–3.8 4.0–4.3 
[3.8–4.2]

4.1–4.5 
[3.9–4.3] [4.6]

Yakıt tüketimi ortalama (xDrive) l/100km – – –  – [7.4] – – – 4.3–4.7 [4.3–4.7] –

Ortalama CO2 emisyonu gr/km 116–126 116–126
[112–122]

131–140 
[126–135] [134] 179 [163] 97–106 97–107 

[96–107] 89–101 104–114 
[99–110]

108–118 
[103–114] [121]

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) gr/km – – – – [169] – – – 113–123 [113–124] –

Depo kapasitesi, yaklaşık l 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Jantlar6/Lastikler

Lastik boyutları 195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 W

205/50 
R 17 Y

225/40/245/ 
35 R 18 Y

195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 H

205/55 
R 16 V

195/55 
R 16 W

205/55 
R 16 V

205/50 
R 17 Y

Jant boyutları 6.5 J x 16 6.5 J x 16 6.5 J x 16 7 J x 17 7.5 J/ 8 J 
x 18 6.5 J x 16 6.5 J x 16 7 J x 16 6.5 J x 16 7 J x 16 7 J x 17

Malzeme çelik çelik çelik hafif alaşım hafif alaşım çelik çelik çelik çelik çelik hafif alaşım
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Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden verilmiştir.

1  Belirtilen rakam %90 oranında dolu depo, 68 kg'lik sürücü ve 7 kg bagaj değerlerini varsaymaktadır. Boş ağırlık 
standart donanıma sahip otomobiller için geçerlidir. Opsiyonel donanım bu rakamı yükseltebilir.

2  Römorkun toplam ağırlığı, izin verilen maksimum izin verilen çekme yükü göz önünde bulundurularak, 
maksimum römork yükünü aşmamalıdır.

3  BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. RON 91 ve içeriğinde maksimum 
%10 (E10) etanol bulunan daha yüksek değere sahip kurşunsuz yakıtlar da kullanılabilir. Güç ve tüketim 
değerleri RON 98 yakıt için geçerlidir.

4  Benzinli motorlar EU6 emisyon standardıyla, dizel motorlar EU6 emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi 
rakamları (kat edilen mesafe bazında) yaklaşık üçte biri şehir içi trafiğinden ve üçte ikisi de şehir dışı sürüşten 
oluşan ECE sürüş çevrimine (93/116/EU) uygun olarak belirlenir. Yakıt tüketimine ek olarak CO2 emisyonu da 
ölçülmüştür. Opsiyonel donanım bu rakamları yükseltebilir. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen jant 
ve lastik boyutuna bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısına başvurun.

5  Elektronik olarak sınırlanmıştır.
6  Farklı rakamlar 118d xDrive için geçerlidir. Lastik boyutları 205/55 R 16V, jant boyutları 7 J x 16.
7  Yalnızca düz şanzımanla sunulur.
8  Yalnızca Steptronic şanzımanla sunulur.
9  Ön iz genişliği 125i, 120d ve 125d modellerinde: 1521mm; 118d xDrive ve 120d xDrive modellerinde: 1522 mm 

ve 116d EfficientDynamics Edition için: 1523 mm. 125i, 120d, 125d, 118d xDrive ve 120d xDrive modellerinin 
arka iz genişliği: 1556 mm.

*  Geçici rakamlar (rakamların ECE sürüş döngüsüne göre resmi onayı beklenmektedir).

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.
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 BMW YETKİLİ SERVİSLERİNDE EKSİKSİZ BAKIM:
Bir BMW satın aldığınızda üstün servis ve kapsamlı müşteri memnuniyeti beklemek 
hakkınızdır. Örneğin Duruma Bağlı Servis, hizmet sıvılarının seviyelerini ve aşınabilir 
parçaların durumunu bağımsız biçimde izler ve otomobilin servise ihtiyacı olduğunda 
ekranda bir uyarı mesajı görüntüler. Böylece BMW Yetkili Servisine yalnızca gerçekten 
ihtiyacınız olduğunda gidersiniz. Servise gittiğinizde de, nitelikli BMW servis 

danışmanları en yeni atölye teknolojilerini ve yalnızca Orijinal BMW 
Parçalarını kullanarak otomobilinizin bakımını yapar. Bu hizmet size sınırsız sürüş 
keyfi sunmak amacıyla dünya genelinde 150’den fazla ülkede size her an hizmete 
hazır 3.300 BMW Yetkili Servisi tarafından sunulur.

BMW DENEYİMİ.

BMW TV  

BMW TV*: www.bmw.tv 
BMW  markasını her yönüyle deneyimle-
menizi sağlar. Filmler, portreler ve arka 
plan raporları, otomobiller, yenilikler, spor 
ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler sunar.

Sürüş Deneyimi: BMW’nizi ne kadar 
iyi kontrol ederseniz, sürmekten o kadar 
keyif alırsınız. Çeşitli zeminlerde bir oto-
mobilin sınırlarına ulaşmanın ne anlama 
geldiğini kendiniz öğrenmek istiyor-
sanız eğitim kurslarımıza katılın ve en 
 zorlu durumlarda otomobilinizi kontrol 
etmek için ne yapmanız gerektiğini 
 öğrenin. Daha fazla bilgi için: 
www.bmw-drivingexperience.com

BMW Welt: Otomobilin BMW Welt’ten 
teslim alındığı an, her sürücü için “en 
özel anlardan” biri olarak hatırlanır. Sizin 
için planlanan kapsamlı programla bu 
anı, gerçekten unutulmayacak bir güne 
dönüştürebilirsiniz. BMW Fabrikası, 
BMW Müzesi, BMW Group Merkez Ofisi 
ve BMW Classic ile büyüleyici bir tarih, 
nefes kesici bir gün ve geleceğe yönelik 
olağanüstü vizyonu paylaşın. Daha fazla 
bilgi için: www.bmw-welt.com/en

BMW Magazine: BMW Magazine’de 
çarpıcı görüntüler eşliğinde en yeni 
BMW modellerini keşfedin. Yeni moda 
tasarımları, tatil mekanlarını ve modern 
yaşamın zenginliklerini tanıyın. Yenilikçi 
fikirleriyle dünyayı değiştiren insanlarla 
karşılaşın. Daha fazla bilgi için:  
www.bmw.com/magazine

*  Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan 
Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçiniz. 

BMW Servis

BMW YETKİLİ SERVİSİ. BMW FİNANSAL HİZMETLER.

BMW Servis Paketleri*: Size özel 
yaratılmış, bireysel ve içinizi rahatlatacak 
çözümler. Size ve otomobilinize özenle 
uyarlanmış bireysel servis çözümleri. Bir 
seferlik ödenen öngörülebilir bir maliyet 
karşılığında BMW Servis Paketleri ile içiniz 
rahat olur ve bir BMW sahibi olmanın 
ayrıcalığını doyasıya yaşayabilirsiniz. İster 
showroom’dan yeni bir otomobil satın 
almış olun ister kullanılmış otomobil olsun, 
otomobilinizin ömrünün tüm evrelerine 
uygun bir BMW Servis Paketi mevcuttur. 
Tüm çözümler her zaman makul ve şeffaf 
bir ücret karşılığında size maksimum kalite 
ve uzmanlık sağlayarak otomobilinizin 
değerini korur. Gerçek anlamda bireysellik 
sunan bu hizmeti hemen keşfedin! 
www.bmw.com/serviceinclusive

BMW Mobil Servis: Bir arıza durumun-
da BMW Mobil Servis gece gündüz 
hizmetinizdedir. Özel eğitimli BMW tek-
nisyenleri, bir arıza ya da kaza durumunda 
harekete geçerek BMW’nizi mümkün 
olan en kısa sürede yollara geri kazan-
dırmak üzere gerek telefonda gerekse 
yerinde gereken her türlü desteği ver-
meye hazır. Bunun yanında, arıza duru-
munda yararlanabileceğiniz ülkeye özel 
kapsamlı mobilite paketleri ve kaza ya da 
hırsızlık durumunda yararlanabileceğiniz 
sigorta seçenekleri de suwnulmaktadır. 
Böylece istenmeyen bir durum oluştu-
ğunda, BMW Acil Durum veya Yol Yardım 
Hattı’na bağlanabilirsiniz. Ambulansı veya 
çekiciyi aramak, yedek otomobil bulmak, 
sigorta şirketinize haber vermek gibi 
birçok işi sizin yerinize biz üstleniyoruz. 
Daha fazla bilgi için: www.bmw.com

BMW TeleServices*: Duruma Bağlı 
Servis ile ekran üzerinde bir sonraki servis 
randevunuzdan otomatik olarak haberdar 
edilirsiniz. İzin vermeniz durumunda, ana-
liz için gereken en önemli otomobil verileri 
otomatik olarak BMW’nize aktarılır. Görevli 
BMW Yetkili Servisiniz bu bilgilere erişe-
rek, gerektiği takdirde bir servis randevu-
su kararlaştırmak üzere sizinle ücretsiz 
olarak iletişime geçer. BMW Teleservices 
erişimi için otomobilinizde opsiyonel Akıllı 
Acil Durum Çağrısı veya ConnectedDrive 
Hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmet, gere-
kirse istediğiniz an devre dışı bırakılabilir ve 
servis ortağınızı iDrive menüsünden veya 
ConnectedDrive portalinden değiştire-
bilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi 
için: www.bmw.com/teleservices

BMW Finansal Hizmetler: İhtiyaçlarını-
za özel mobilite çözümleri. BMW Finansal 
Hizmetler size cazip kiralama, finansman 
ve sigorta paketleri sunar. Daha fazla bilgi 
için www.premiumfinance.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya size özel tek-
lifler için Borusan Otomotiv BMW Yetkili 
Satıcınız ile bağlantıya geçebilirsiniz.

GELECEĞİ 
SORUMLULUKLA 
ŞEKİLLENDİRMEK.

2015 yılında BMW Group bir kez daha Dow Jones Sürdü-
rülebilirlik Endekslerine girmeyi başardı ve dünya çapında 
sürdürülebilirliği en çok destekleyen otomotiv şirketle-
rinden biri olarak değerlendirildi. Böylece BMW Group 
endeksin oluşturulmasından bu yana otomotiv sektö-
ründe kesintisiz olarak listeye girmeyi başaran ilk şirket 
oldu. Verimli otomobil konseptlerinin geliştirilmesi ve 
geri dönüşümü de içeren doğayla dost üretim süreç-
leri mühendislik felsefemizin temelini oluşturmaktadır. 
BMW EfficientDynamics standartları ve elektrikli otomo-
biller, 1995’ten bugüne Avrupa’daki yeni araç filomuzun 
CO2 emisyonunu %40 oranında azaltmamızı sağlamış-
tır. Üretimde kullandığımız su ve enerji gibi kaynakların 
miktarını da 2006 ve 2015 yılları arasında %34 oranında 
azalttık ve 2020 yılında %45 oranında azaltmayı hedef-
liyoruz. Diğer kaynaklar (uçucu organik bileşikler, işleyim 
su atığı ve diğer atıklar) açısından %45 hedefimiz 2014 
yılında gerçekleştirildi ve daha da iyileştirilmesi için 
çalışmalarımız sürmektedir. Steyr’deki motor üretim fab-
rikamız, 2007’den bu yana atık su oluşturmamaktadır. 
Ve elbette, bütün otomobillerimiz kullanım ömürlerinin 
sonunda kolay ve ekonomik bir şekilde geri dönüştürü-
lecek şekilde tasarlanıyor. Lütfen kullanım ömrü sona 
eren otomobilinizle ilgili her türlü konu hakkında Boru-
san Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile temasa geçin. 
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.bmw.com/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling



BMW hakkında
daha fazla bilgi için

www.bmw.com.tr
Sheer

Driving Pleasure

Bu katalogda yer alan modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilmiş otomobillere  
ait teknik özellikleri göstermektedir. Bunlar arasında kısmen standart donanımda yer almayan 
opsiyonel donanım ve aksesuarlar bulunmaktadır. Diğer Avrupa Birliği üye devletlerine ait 
pazarların özel gereksinimleri uyarınca, bu katalogda yer alan modellerde standart ve opsiyonel 
donanım bakımından değişiklikler olabilir. Ülkeye özgü otomobil versiyonları hakkında daha  
fazla bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. Tasarım ve 
donanımda değişiklik yapılabilir.

© BMW AG Münih, Almanya. BMW AG, Münih'in yazılı izni olmaksızın kısmen ya da 
tamamen kopyalanamaz.
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