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Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi. Yeni 
BMW katalog uygulaması size yepyeni bir dijital 
ve interaktif BMW deneyimi sunuyor. Akıllı 
telefonunuz veya tabletiniz için BMW katalog 
uygulamasını hemen indirin ve BMW otomobili-
nizi yeni bir bakış açısıyla keşfedin.
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DÖRT KAT KEYİF.



İDEAL ÇİZGİLER + ŞIK SİLUET || İYİLEŞTİRİLMİŞ AERODİNAMİK  
ÖZELLİKLER VE SPORTİF CAZİBE İÇİN GENİŞ HAVA GİRİŞLERİ ||  

ALTIGEN TASARIMLI TAM LED FARLAR1

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.



TÜM ŞASİ SEÇENEKLERİ SPORTİF KULLANIM SUNAR || OLAĞANÜSTÜ YALITIMA  
SAHİP KATLANIR HARD TAVAN || HAREKETSİZKEN BİLE DİNAMİK BİR GÖRÜNÜM  

SUNMAK İÇİN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ, UZUN MOTOR KAPUTU KARŞI KONULAMAZ+



SINIRSIZ + ÇOK FONKSİYONLU SPOR DERİ DİREKSİYON || OTOMOBİL VE AKILLI TELEFON  
ARASINDA KESİNTİSİZ BAĞLANTI || WIFI ETKİN NOKTASI || APPLE CAR PLAY HAZIRLIĞI®, 1 ||  

PREMIUM İÇ TASARIM
1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.



SPORTİF, ALÇALTILMIŞ BİR GÖRÜNÜM İÇİN OTOMOBİLİN GENİŞLİĞİNİ ÖNE ÇIKARAN ARKA  
TASARIM ÇİZGİLERİ || DİNAMİK VE VERİMLİ BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR ||  

8-İLERİ STEPTRONIC SPORT ŞANZIMAN1

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.

DAHA ÜSTÜN +



TAM FORMUNDA + ADAPTİF M SÜSPANSİYON || DEĞİŞKEN SPOR DİREKSİYON1 || İKİ PARÇALI  
TAM LED STOP LAMBALARI GÖRSEL AÇIDAN OTOMOBİLİN GENİŞLİĞİNİ ÖNE ÇIKARIR ||  

DAHA FAZLA ŞIKLIK SUNAN ÇERÇEVESİZ CAMLAR
1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.



DAHA FAZLA AVANTAJ.
ŞIK SPORTİF CAZİBE, ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI. BMW 4 SERİSİ İLE ATLETİK KARAKTER  

VE ESTETİK BİR ARAYA GELİYOR. BU OTOMOBİL, ŞIK, SPORTİF SİLUET, KASLI ARKA TASARIM  
VE HEDEFE ODAKLI ÖN KISMIYLA TUTKU VE HAYRANLIK UYANDIRIR. GÜÇLÜ VE VERİMLİ  

BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR SAYESİNDE İSE SEGMENTİNİN LİDERİDİR.  
BMW 4 SERİSİ COUPÉ, CABRIO VE GRAN COUPÉ.



Otomobil geçici olarak hareketsiz 
halde kaldığında (örneğin, trafik 
ışıklarında durduğunda veya trafik 
sıkışıklığında) Otomatik Start/Stop 
fonksiyonu motoru kapatarak toplam 
yakıt tüketimini daha da azaltır. Sürücü 
debriyaja bastığında (düz şanzıman) 
veya ayağını fren pedalından (Steptro-
nic şanzıman) çektiğinde motor 
saniyenin çok kısa bir bölümünde 
otomatik olarak yeniden çalışır.

OTOMATİK START/STOP  
FONKSİYONU.

Her BMW, birbirini kusursuz şekilde 
tanımlayan aerodinamik iyileştirmeler 
sayesinde olağanüstü bir sürtünme 
katsayısına sahiptir. Bu da verimlilik ve 
yakıt tüketimini olumlu şekilde etkiler. 
Düz gövde altı ve aerodinamik açıdan 
optimize edilmiş dış aynalar, bu 
iyileştirmeler arasında yer alır.

AERODİNAMİKLER.

Fren Enerjisi Geri Kazanımı sürücü 
ayağını gaz veya fren pedalından 
çektiği anda oluşan enerjiyi kullanır. 
Böylelikle alternatör verimli şekilde 
kullanılır ve şimdiye kadar kullanılma-
yan kinetik enerji akünün şarj edilmesi 
amacıyla elektrik enerjisine dönüştürü-
lebilir. Yakıt tüketimi azaltılır ve 
performans artırılır.

FREN ENERJİSİ  
GERİ KAZANIMI.

DAHA AZ YAKIT İLE DAHA 
FAZLA GÜÇ.
Üç silindirden 12 silindire daha fazla 
güç. Daha az tüketimle daha fazla sürüş 
deneyimi. BMW TwinPower Turbo 
motorlar, en yeni enjeksiyon sistemleri, 
değişken güç kontrolü ve sofistike 
turboşarj teknolojisi sayesinde en 
yüksek verimlilikle mümkün olan 
mümkün olan en yüksek dinamik 
performansı sunar. İster dizel ister 
benzinli olsun, BMW EfficientDynamics 
motor ailesine ait motorlar, düşük 
devirlerde bile çok daha çevik bir güç 
ve hızlı tepki sunar. Aynı zamanda yakıt 
açısından son derece verimlidir ve 
emisyon değerleri düşüktür.

DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ, 
DAHA AZ EMİSYON.
2000 yılından bu yana yaklaşık %33 
daha az CO2 emisyonu: BMW 
EfficientDynamics, sadece motoru 
değil akıllı enerji yönetimi de dahil 
olmak üzere bütünsel bir otomobil 
konseptini içeren bir teknoloji paketidir. 
Her BMW ile birlikte standart olarak 
sunulan çeşitli yenilikçi teknolojiler 
verimliliğin sürekli iyileştirilmesine 
katkıda bulunur. Motora yönelik 
verimlilik önlemleri, elektrik enerjisi, hafif 
yapı yöntemleri ve iyileştirilmiş 
aerodinamik özellikler sayesinde BMW, 
filosunun CO2 emisyonunu %33 
oranında düşürmeyi başardı.

DAHA AZ AĞIRLIKLA DAHA 
FAZLA HIZ.
Akıllı hafif yapı ile daha düşük ağırlık 
sunulur ve en küçük detaylara bile 
titizlikle özen gösterilir. Akıllı hafif yapı, 
otomobilin her parçası için en uygun 
malzemelerin bulunduğu ve kullanıldığı 
anlamına gelir. BMW EfficientLightwei-
ght, alüminyum ve karbon fiber gibi son 
derece hafif yüksek teknoloji ürünü 
malzemelerle otomobilin ağırlığını en 
aza indirmeyi hedefler. Bu da daha 
dinamik bir performans, denge artışı ve 
otomobil güvenliği ile konforunun en 
üst seviyeye çıkarılmasını sağlar.

DİNAMİK VE VERİMLİ BMW 4 SERİSİ COUPÉ,  
CABRIO VE GRAN COUPÉ.

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

www.bmw.com/efficientdynamics

1 Elektronik olarak sınırlanmıştır.
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Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen 
mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel donanım konfi-
gürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak 
belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür. [Bu otomo-
biller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu 
temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]

Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan 
(AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre 
belirlenmiştir.

BMW 418i Coupé // Gran Coupé  
– 136 bg (100 kW) güce ve 220 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 3 silindirli benzinli motor 
– Hızlanma: [9,6 – 9,2 sn]  
– Azami hız: [210 – 212 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: [6,2 – 6,1 l/100 km]  
– CO2 emisyonu: [140 – 138 g/km]

BMW 420i Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 420i xDrive Coupé // Gran Coupé  
– 184 bg (135 kW) güce ve 290 [270] Nm torka sahip  
 (xDrive ile 270 Nm tork) BMW TwinPower Turbo 4 silindirli  
 benzinli motor 
– Hızlanma: 7,5 – 7,3 sn [8,4 – 7,5 sn] 
– xDrive ile hızlanma: [8,1 – 7,8 sn]  
– Azami hız: 236 km/sa [236 km/sa]  
– xDrive ile azami hız: [231 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: 6,6 – 6,5 l/100 km [6,4 – 6,0 l/100 km] 
‒ xDrive ile ortalama yakıt tüketimi: [6,6 – 6,5 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: 151 – 149 g/km [146 – 136 g/km]  
‒ xDrive ile CO2 emisyonu: [151 – 148 g/km]

BMW 430i Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 430i xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
– 252 bg (185 kW) güce ve 350 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo sıralı 4 silindirli benzinli motor 
– Hızlanma: [6,3 – 5,8 sn] 
– xDrive ile hızlanma: [6,4 – 5,8 sn]  
– Azami hız: [250 km/sa] 
– xDrive ile azami hız: [250 km/sa]1 
– Ortalama yakıt tüketimi: [6,5 – 6,0 l/100 km] 
‒ xDrive ile ortalama yakıt tüketimi: [6,8 – 6,4 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: [148 – 137 g/km] 
‒ xDrive ile CO2 emisyonu: [156 – 147 g/km]

BMW 440i Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 440i xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
– 326 bg (240 kW) güce ve 450 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motor 
– Hızlanma: [5,4 – 5,0 sn] 
– xDrive ile hızlanma: [5,4 – 4,9 sn]  
– Azami hız: [250 km/sa]1 
– xDrive ile azami hız: [250 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: [7,8 – 7,3 l/100 km] 
‒ xDrive ile ortalama yakıt tüketimi: [8,3 – 5,1 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: [176 – 167 g/km] 
‒ xDrive ile CO2 emisyonu: [188 – 170 g/km]

BMW 418d Coupé // Gran Coupé  
– 150 bg (110 kW) güce ve 320 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor 
– Hızlanma: 9,1 sn [9,0 sn] 
– Azami hız: 213 km/sa [213 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: 4,6 – 4,4 l/100 km [4,6 – 4,5 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: 122 – 116 g/km [122 – 119 g/km]

BMW 420d Coupé // Gran Coupé // Cabrio /  
BMW 420d xDrive Coupé // Gran Coupé  
– 190 bg (140 kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor 
– Hızlanma: 8,1 – 7,4 sn [8,1 – 7,2 sn] 
– xDrive ile hızlanma: [7,5 – 7,3 sn]  
– Azami hız: 240 – 235 km/sa [232 – 228 km/sa] 
– xDrive ile azami hız: [230 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: 5,2 – 4,6 l/100 km [5,0 – 4,6 l/100 km] 
‒ xDrive ile ortalama yakıt tüketimi: [5,2 – 5,1 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: 138 – 122 g/km [132 – 121 g/km] 
‒ xDrive ile CO2 emisyonu: [136 – 134 g/km]

BMW 430d Coupé // Gran Coupé // Cabrio / 
BMW 430d xDrive Coupé // Gran Coupé  
– 258 bg (190 kW) güce ve 560 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 6 silindirli dizel motor 
– Hızlanma: [5,9 – 5,5 sn] 
– xDrive ile hızlanma: [5,3 – 5,2 sn] 
– Azami hız: [250 km/sa]1 
– xDrive ile azami hız: [250 km/sa] 
– Ortalama yakıt tüketimi: [5,8 – 5,3 l/100 km] 
‒ xDrive ile ortalama yakıt tüketimi: [5,9  – 5,8 l/100 km] 
– CO2 emisyonu: [153 – 140 g/km] 
‒ xDrive ile CO2 emisyonu: [155 – 153 g/km]

BMW 435d xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio  
– 313 bg (230 kW) güce ve 630 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo 6 silindirli dizel motor 
– Hızlanma: [5,2 – 4,7 Sn]  
– Azami hız: [250 km/sa]1 
– Ortalama yakıt tüketimi: [6,4 – 6,1 l/100 km]  
– CO2 emisyonu: [169 – 160 g/km]



BMW Kişisel Yardımcı Pilotunuz
Ne zaman isterseniz yanınızda.

BMW Kişisel Yardımcı Pilot için burada kullanılan temel görsel örnek ve temsili niteliktedir, bu medyada tarif edilen BMW modelinin tasarım ve donanımından farklılık gösterebilir.

YENİLİKÇİ BMW ASİSTAN 
SİSTEMLERİ.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot ile gerçek konfor 
ve güvenliğin tadını çıkarın. İster otomobil 
sürme ister park açısından her koşulda 
BMW Kişisel Yardımcı Pilot sürüş asistan 
sistemlerine güvenebilirsiniz. Radar, 
ultrason ve kameralar gibi en son teknoloji 
sistemler, otomobilin etrafını kayda 
geçirerek akıllı sürüş asistan sistemleri için 
bir temel oluşturur. İstediğiniz zaman 
etkinleştirebileceğiniz ya da arka planda 
çalışan bir acil durum sistemi olarak, BMW 
Kişisel Yardımcı Pilot asistan sistemleri 
BMW‘nizle yaptığınız her yolculuğu daha 
güvenli ve daha keyifli hale getirir.

Frenleme fonksiyonuna sahip Yaklaşma 
kontrolü uyarısı içeren Dur & Kalk İşlevli1, 2 
Aktif Cruise Control sürücü tarafından 
önceden belirlenmiş bir hızı ve öndeki 
araçla olan mesafeyi korur. Otomobil 
hızlanma ve fren işlemlerini üstlenir ve yavaş 
ilerleyen bir trafikte ve trafik sıkışıklıklarında 
hareketsiz kalana dek öndeki otomobille 
önceden belirlenen mesafeyi korur.

Sürüş Asistanı2, 3, Şerit Terk Uyarısı ve 
Yaklaşma Kontrolü uyarı sistemlerini bir 
araya getirir. 10 ila 60km/sa hızlarda 
ilerlerken otomobil veya yaya ile çarpışma 
riski olması durumunda Yaklaşma kontrolü 
ve şehir içi fren uyarısı sürücüyü uyararak 
otomobilin frenlerini etkinleştirir. Yaklaşık 
70km/sa üzerindeki hızlarda Şerit Terk 
Uyarısı direksiyonu hafif şekilde titreştirerek 
istemsiz şerit değiştirme konusunda 
sürücünün dikkatini çeker.

Park asistanı2, 4 yola paralel ve dikey park 
etmeyi kolaylaştırır. Sistem düşük hızda 
önünden geçerken en dar potansiyel paralel 
park alanlarını bile ölçerek çalışır. Uygun bir 
alan bulunduğunda Park asistanı direksiyo-
nun yönetimini üstlenirken sürücü doğru 
vitesi seçmekten, gaz ve fren pedallarına 
basmaktan sorumludur.

RAHATÇA PARK EDİN.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot tarafından 
sunulan akıllı park asistanı sistemleri ile 
yalnızca BMW ile sürüş değil aynı zamanda 
park etmek de heyecan vericidir. Örneğin 
Park Asistanı yanlarından geçerken uygun 
park yerlerini görüntüler ve BMW modeline 
bağlı olarak kısmen ya da tamamen 
bağımsız şekilde park işlemlerini tamamlar. 
Burada da otomasyon gelişmeleri devam 
etmektedir, böylece gelecekte sürücüsü 
olmayan otomobillerin park yeri arama ve 
park sürecini bağımsız şekilde tamamlaması 
mümkün olacaktır.

OTONOM SÜRÜŞE HER 
ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN.
Otonom sürüş hayal değil, geleceği 
gösterir. Dünya genelinde BMW Kişisel 
Yardımcı Pilot test otomobilleri şimdiden 
sürücünün müdahalesi olmadan tamamen 
bağımsız olarak sürüş gerçekleştirmektedir. 
Bu otomobiller yakın gelecekte ulaşımın 
nasıl değişeceğini etkileyici şekilde 
sergilemenin yanı sıra sürüş keyfinde bir 
sonraki aşamaya da işaret etmektedir. 
Bugün bile BMW Kişisel Yardımcı Pilot, 
sürücüyü neredeyse her türlü sürüş 
durumunda destekleyen çok sayıda akıllı 
yarı otonom asistan özelliği sunmaktadır.

ACTIVE CRUISE CONTROL.

SÜRÜŞ ASİSTANI.

PARK ASİSTANI.

BMW 4 SERİSİ COUPÉ, CABRIO VE GRAN COUPÉ.
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Özgürlüğe bağlanın.

1 Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
2 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
3 Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
4 Yalnızca Park Mesafe Kontrolü (PDC) ile birlikte sunulur .

5 Apple CarPlay® uyum ve destek işlevleri iPhone® telefonunun model yılına ve yüklü yazılım  
 durumuna bağlıdır. Apple CarPlay® hazırlığının kullanılması durumunda seçilen otomobil  
 bilgileri kullanıcının telefonuna aktarılır. Cep telefonu üreticisi diğer veri işlemlerinden  
 sorumludur. 
6 Akıllı telefon ve akıllı saat, BMW Connected sisteminin bir parçası değildir.
7 Yalnızca ConnectedDrive Hizmetleriyle birlikte sunulur.
8 Yalnızca navigasyon sistemi ile birlikte sunulur.

BMW Connected2, 7, günlük mobiliteyi 
kolaylaştıran ve sürücülerin varış noktalarına 
rahat bir şekilde ve zamanında ulaşmasına 
yardımcı olan kişisel ulaşım desteği sunar. 
Yola çıkmak için en uygun zaman önerileri 
gibi ilgili mobilite bilgilerine uyumlu bir akıllı 
telefon veya akıllı saat aracılığıyla otomobil 
dışından erişebilir ve bu bilgileri sorunsuz 
şekilde otomobilinize aktarabilirsiniz.

Apple CarPlay® için hazırlık2, 5, 8, seçili 
iPhone® işlevlerinin otomobil içinde kolayca 
ve kablosuz olarak kullanılmasını destekler. 
Bu özellik, akıllı telefon içeriğinin ve müzik, 
iMessage/kısa mesajlar, telefon, Siri, 
navigasyon ve belirli üçüncü taraf uygula-
maları gibi içerik ve fonksiyonların, 
otomobilin kullanıcı arayüzü ve ses kontrolü 
yoluyla görüntülenmesine ve çalıştırılmasına 
olanak tanır.

BMW Connected7, bir sonraki varış 
noktasına zamanında varmasını sağlamak 
için uyumlu bir akıllı telefon veya akıllı saat 
aracılığıyla kullanıcıyı hesaplanmış yola çıkış 
saatinden haberdar eder. Sistem önerilen 
varış süresini gerçek zamanlı trafik verilerine 
göre hesaplar.6

40 YILDAN UZUN 
BİR SÜREDİR BAĞLANTIDA.
En başından beri geleceğe odaklanan 
BMW, 1970‘li yıllarda bile bağlantılı mobilite 
konusunda öncü durumdaydı. 1999 yılında 
ise dijital geleceğin bir diğer kilometre taşı 
olan, yerleşik SIM kart özellikli otomobillere 
geçildi. Ardından ilk online fonksiyonlar, 
Google Services ve BMW Head-up Display 
gibi yenilikçi görüntüleme sistemleri 
sunuldu. Bu süreçte müşterinin istekleri, her 
zaman odak noktasında yer aldı. BMW ilk 
premium otomobil üreticisi olarak, BMW 
ConnectedDrive Store aracılığıyla hizmetle-
rin otomobilden veya evden esnek bir 
biçimde rezerve edilmesini ve ödenmesini 
mümkün hale getiriyor. BMW Connected 
ve Open Mobility Cloud‘un tanıtılmasıyla da 
BMW ulaşımın geleceğine yönelik bir 
sonraki adımı atıyor.

BMW CONNECTED DRIVE 
STORE’DA 
20’DEN FAZLA HİZMET.   
ConnectedDrive Hizmetleri, BMW’nin  
dijital dünyasının kapılarını açar. Haberler, 
hava durumu, ofis veya online arama  
gibi otomobil uygulamalarını hareket 
halindeyken kullanabilir ve her zaman 
güncel kalırsınız. ConnectedDrive 
Hizmetleri, ConnectedDrive Store 
üzerinden Concierge Hizmetleri veya 
Online Eğlence gibi diğer dijital hizmetleri 
sipariş vermek için temel oluşturur.

BMW CONNECTED İLE 7/24 
BAĞLANTI.
Otomobilin kapılarını kilitlemiş miydim?  
Şık İtalyan restoranında akşam yemeğine 
vaktinde gitmek için ofisten kaçta çıkmam 
lazım? Oraya nasıl gidiliyor? Kişisel mobilite 
asistanınız olan BMW Connected App tüm 
bu sorularınızda size kolaylıkla yardımcı 
olabilir. Doğrudan otomobille bağlantınızı 
kurarak yolculuğunuzdan önce ve yolculuk 
sırasında çeşitli işlevlere erişim sağlayarak 
sürüşü daha kolay ve konforlu hale getirir.

BMW CONNECTED.

APPLE CAR PLAY® HAZIRLIĞI.

AYRILMA ZAMANI UYARISI.

BMW 4 SERİSİ COUPÉ, CABRIO VE GRAN COUPÉ.



SÜSPANSİYON VE GÜVENLİK.

Servotronic özellikli değişken spor direksiyon1 doğrudan ve çevik 
bir direksiyon tepkisi verir ve direksiyonu çevirmek için daha az 
fiziksel çaba harcanmasını sağlar. Çeşitli oranlarla direksiyon açısına 
göre tepki verir. Bu durum daha dinamik şekilde otomobil kullanırken 
hakimiyeti artırır, park ve dönüş sırasında gerekli direksiyon eforunu 
azaltır. Seçilebilen SPORT+ modu bu paketin bir diğer özelliğidir.

Otomatik 8 ileri Steptronic Sport şanzıman1, vites kolu veya 
direksiyon üzerindeki vites kanatçıkları kullanılarak otomatik vites 
değiştirmenin yanı sıra manuel vites değiştirmeyi de destekler. 
İsteğe bağlı olarak, konforlu seyirden Kalkış Kontrolü fonksiyonu ile 
oldukça dinamik bir sürüşe kadar her şey mümkündür. SPORT+ 
modunda vites geçişleri maksimum performansa yönelik yapılandırıl-
mıştır.

Sürüş Deneyimi Kontrolü, sürücünün standart COMFORT 
Modu, daha verimli ECO PRO modu ve çok daha dinamik sürüşe 
olanak tanıyan SPORT ve SPORT+2 Modu arasında seçim yapabil-
mesini sağlar. ECO PRO modunda, sürüşün yakıt açısından müm-
kün olduğu kadar verimli olmasını sağlamak amacıyla Steptronic 
şanzıman karakterinin (varsa) yanı sıra ısıtma/klima ayarları da  
değiştirilir.

BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi; maksimum çekiş, sürüş 
dinamikleri ve her türlü sürüş durumunda güvenlik sağlamak üzere 
gücü ön ve arka tekerlekler arasında akıcı ve değişken biçimde 
dağıtır. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile otomobilinizin 
yönü her zaman dengeli ve kontrol edilebilir şekilde kalır, xDrive tahrik 
kuvvetini ön ve arka akslara esnek şekilde dağıtır, her zaman zeminle 
en uygun teması sağlamak üzere hızlı ayarlamalar gerçekleştirir.

Adaptif M süspansiyon1 yol ve sürüş koşullarına uyum sağlayabil-
mesi için istendiği zaman elektronik olarak ayarlanabilir. Sürücü aynı 
zamanda Sürüş Deneyimi Kontrolü aracılığıyla süspansiyon karakte-
rini konforludan çevik kullanım özelliğiyle son derece atletik stile 
kadar o an tercih ettiği sürüş stiline göre de ayarlayabilir.  Aktif Koruma, BMW ConnectedDrive ile sunulan önleyici 

yolcu koruma sistemidir. Örneğin kritik durumlarda emniyet 
kemerleri gerginleştirilir, elektrikli koltuklar dik konuma getirilir3, 
camlar ve açılır tavan kapatılır. Kazanın ardından otomobil 
hareketsiz hale gelene kadar otomatik olarak fren uygulanır.

 Adaptif LED farlar otomobilin hızına ve direksiyon açısına 
bağlı olarak ışık dağıtımını ayarlar. Yolu ideal şekilde aydınlatır, 
karanlıkta görüşü artırır ve sinyaller, ışık halkaları, elektrokrom 
özelliği, BMW Seçici Far, sis farları, viraj ışıkları, gündüz farları 
ve Adaptif farlar gibi bir dizi fonksiyon içerir.

 Akıllı Acil Durum Çağrısı ihtiyaç duyulduğunda cep 
telefonu kullanmaya gerek kalmadan, BMW Çağrı Merkezi 
aracılığıyla otomatik olarak en yakın kurtarma koordinasyon 
merkezi ile bağlantı kurar. Otomobilin mevcut konumu ve 
kazanın şiddeti konusunda bilgi aktarır. Akıllı Acil Durum Çağrısı 
aynı zamanda, örneğin yoldaki diğer ihtiyaç sahiplerine yardım-
cı olmak amacıyla manuel olarak da başlatılabilir.

 Arka baş dayamalarındaki devrilme koruma sistemi4,  
ön cam çerçevesine entegre takla çubuklarıyla birlikte “yolcu 
bölümünü” oluşturur. Kaza durumunda baş dayamalarına 
entegre koruyucu çubuklar saniyeden daha kısa bir sürede 
açılır ve otomobilin devrilmesi durumunda başın korunmasını 
sağlayarak üst düzeyde güvenliği garanti eder.

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
2 Yalnızca Steptronic Sport şanzıman, Değişken Spor Direksiyon veya Adaptif M  
 süspansiyonla birlikte sunulur. 

3 Ön yolcu sırtlığının otomatik olarak dikey pozisyona geç mesi, yalnızca opsiyonel elektrikli  
 koltuk ayarıyla sunulur. 
4 Yalnızca Cabrio modelinde sunulur.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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 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) fonk-
siyonu daha fazla tekerlek kaymasına izin verir.

 Sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının yanı sıra ön koltuk 
sırtlıklarına entegre yan hava yastıkları, her BMW’nin kendi 
aralarında bağlantılı güvenlik bileşenlerinin önemli bir parçasıdır 
ve bir kaza durumunda hedefe yönelik koruma sağlar.



TEMEL DONANIM.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

Temel donanım özelliklerinden bazıları şunlardır:  
 “BMW“ isimliğini taşıyan Siyah kapı eşik kaplamaları
 Move kumaş döşemeli koltuklar
 Mat Saten Gümüş iç kaplama
 17 inç, V kollu, stil 395 hafif alaşım jantlar veya 17 inç, Yıldız kollu,  
 stil 393 hafif alaşım jantlar
 LED farlar
 LED sis farları
 3D çubuklara sahip LED stop lambaları
 İşlevselliği artırılmış Dinamik Denge Kontrolü (DSC)
 Otomatik Start/Stop fonksiyonu

 Kokpit, çok fonksiyonlu spor deri direksiyon, 6,5 inç ekranlı  
BMW Professional Radyo ve tek bölgeli otomatik klima içerir.

1 430i, 430i xDrive, 440i, 440i xDrive, 425d, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive modellerinde standarttır.
2 Yalnızca 420i, 420i xDrive, 430i ve 430i xDrive modelleriyle sunulur.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 17 inç, Yıldız kollu, stil 3931, 
hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17, 
225/50 R17 lastiklerle.

 18 inç, V kollu, stil 398 hafif 
alaşım jantlar2, karma lastiklerle, 
önde 8J x 18 225/45 R18 lastik-
ler, arkada 8,5J x 18 255/40 R18 
lastikler.

 Standart Antrasit Move kumaş döşemeli koltuklar.

Donanım 24 | 25



Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

LUXURY LINE.

Luxury Line dış donanım özellikleri:
 Ön yüzleri parlak Krom, özel tasarım onbir adet dikey çubuklu  
 BMW Böbrek Izgaraları
 Parlak Krom özel tasarım ön tampon
 18 inç, Çok kollu, stil 416 hafif alaşım jantlar, alternatif olarak
 19 inç, Çok kollu, stil 708 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle
 Yanda “Luxury Line” amblemi
 Parlak Krom kaplamalı veya alternatif olarak gövde renginde  
 Hava Kanalları
 Parlak Krom yan cam çerçeveleri ve cam girintisi kaplamaları
 Parlak Krom özel tasarım arka tampon
 Parlak Krom egzoz çıkışı

1 Cabrio Sport Line modeli ile birlikte standart olarak sunulur. 

 Çok fonksiyonlu spor deri di-
reksiyon, olağanüstü bir kavrama 
sağlar ve kokpitin sportif ve şık 
karakterini ön plana çıkarır.

 19 inç, Çok kollu, stil 708, 
Koyu Gri, parlatılmış hafif alaşım 
jantlar, karma ve runflat lastikler-
le, önde 8J x 19 225/40 R19 las-
tikler, arkada 8,5J x 19 255/35 
R19 lastikler.

 Kahverengi vurgulara sahip 
Cognac Dakota deri döşemeli 
koltuklar, iç tasarımın premium 
kalitesini artırır.

 18 inç, Çok kollu, stil 416 hafif 
alaşım jantlar, 8J x 18, 225/45 
R18 lastiklerle.

Luxury Line iç donanım özellikleri:
 “BMW“ yazısı ile Alüminyum kapı eşik kaplamaları
 Özel dikişli “Dakota” Deri Saddle Kahverengi koltuklar, alternatif olarak
 Özel dikişli “Dakota” Deri Veneto Beji koltuklar, farklı döşeme  
 seçenekleri de mevcuttur
 Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı.
 Parlak Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi
 Parlak Krom detaylara sahip parlak Siyah merkez konsol kaplaması
 Parlak Krom vurgulu “Fineline” Antrasit ahşap iç kaplama, alternatif  
 olarak Parlak Krom vurgulu desenli ceviz ahşap iç kaplama, kapılara ve  
 arka kısma uzanan özel vurgular, farklı kaplama seçenekleri de mevcuttur
 Turuncu veya beyaz değişken Ortam aydınlatması
 B sütunu aydınlatması

SPORT LINE. Donanım 26 | 27

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Çok fonksiyonlu spor deri di-
reksiyon, olağanüstü bir kavrama 
sağlar ve kokpitin sportif ve şık 
karakterini ön plana çıkarır.

 Otomobilin dış tasarımının 
çağdaş dinamikleri, spor koltuklar 
ve Kırmızı özel dikişli Siyah Dako-
ta deri döşemelere sahip iç tasa-
rımla yolcu bölümünde de 
devam eder. 

 19 inç, Yıldız kollu, stil 407 ha-
fif alaşım jantlar, bicolor Orbit Gri, 
parlatılmış jantlar, önde 8J x 19 
225/40 R19 lastikler, arkada 8,5J 
x 19 255/35 R19 lastikler. 

 18 inç, Çift kollu, stil 397, hafif 
alaşım jantlar, bicolor Koyu Gri, 
parlatılmış, 8J x 18, 225/45 R18 
lastiklerle.

Sport Line dış donanım özellikleri:  
 Parlak Siyah ön yüzeye sahip özel tasarım dokuz çubuklu BMW Böbrek  
 Izgaraları
 Parlak Siyah özel tasarım ön tampon
 18 inç, Çift kollu, stil 397, bicolor, Koyu Gri hafif alaşım jantlar, alternatif  
 olarak
 19 inç, Yıldız kollu, stil 407, bicolor hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle,  
 farklı jant seçenekleri mevcuttur
 Parlak Siyah veya alternatif olarak gövde renginde ayna kapakları
 Parlak Siyah kaplamalı veya alternatif olarak gövde renginde  
 Hava Kanalları
 Mat Siyah yan cam çerçeveleri ve cam girintisi kaplamaları
 Parlak Siyah özel tasarım arka tampon
 Siyah, krom egzoz çıkışı

Sport Line iç donanım özellikleri:  
 “BMW“ yazısı ile Alüminyum kapı eşik kaplamaları
 Gri vurgulu Corner kumaş döşemeli spor koltuklar, alternatif olarak
 Kırmızı vurgulu Dakota deri spor koltuklar1; farklı döşeme seçenekleri  
 mevcuttur.
 Kırmızı veya siyah kontrast dikişli spor deri direksiyon
 Kırmızı detaylara sahip otomobil anahtarı
 Kırmızı kadranlı hız göstergesi ve devir sayacı içeren ön konsol
 Parlak siyah merkez konsol kaplaması
 Mat Mercan Kırmızısı şeritli parlak Siyah iç kaplama, alternatif olarak
 Parlak siyah şeritli uzunlamasına ince zımparalı Alüminyum iç kaplama,  
 özel şeritler kapılara ve arka kısma uzanır, farklı kaplama seçenekleri de  
 mevcuttur
 Turuncu veya beyaz değişken Ortam aydınlatması
 İlave SPORT+ modu ile Sürüş Deneyimi Kontrolü



M SPORT PAKET.
Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin.  
Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

M Sport paket dış donanım özellikleri:
 Ön rüzgarlık, marşpiyel ve metalik Koyu Shadow difüzör ekine sahip  
 arka rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi
 Ön yüzleri parlak Siyah, özel tasarım dokuz adet dikey çubuklu  
 BMW Böbrek Izgaraları
 LED sis farları
 18 inç, Yıldız kollu, stil 400 M hafif alaşım jantlar, alternatif olarak  
 18 inç, Çift kollu, stil 411 metalik Koyu Gri M hafif alaşım jantlar,  
 19 inç, Çift kollu, stil 704 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle,  
 19 inç, Çift kollu, stil 704 M metalik Koyu Gri, M hafif alaşım jantlar veya  
 19 inç, Yıldız kollu, stil 403 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle birlikte,  
 farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 M Sport süspansiyon2, alternatif olarak Standart yürüyen aksam  
 Adaptif M süspansiyon
 M Sport fren
 BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama, alternatif olarak alüminyum  
 görünümlü
 Otomobilin yan kısımlarında M isimliği
 Gövde renginde dış ayna kapakları
 Parlak Krom egzoz çıkışı
 Metalik Estoril Mavi özel gövde rengi, farklı renk seçenekleri de mevcuttur
 Parlak Siyah kaplamalı veya alternatif olarak alüminyum görünümlü veya  
 gövde renginde Hava Kanalları
 

M Sport paket iç donanım özellikleri:   
 M eşik kaplamaları ve M sürücü ayak dayaması
 Sürücü ve ön yolcu için Özel M stilinde “Hexagon” Antrasit  
 Kumaş/Alcantara kombinasyonunda, alternatif olarak
 özel Mavi dikişli Siyah “Dakota” Deri3 Spor Koltuklar, farklı döşeme  
 seçenekleri de mevcuttur
 M emniyet kemerleri
 Çok işlevli tuşlara sahip M deri direksiyon
 BMW Individual antrasit tavan4

 kırmızı kontrast halkalı hız ve devir sayacına sahip gösterge paneli
 Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi
 Parlak siyah merkez konsol kaplaması
 Mat mavi veya parlak siyah vurgulu Alüminyum ‚Hexagon‘ iç kaplama,  
 özel vurgular kapılara ve arka kısma uzanır, farklı kaplama seçenekleri  
 de mevcuttur
 M amblemine sahip kısaltılmış vites kolu5

 Ek SPORT+ moduyla birlikte Sürüş Deneyimi Kontrolü
 Turuncu veya beyaz değişken Ortam aydınlatması

1 Yalnızca M Sport paket ile birlikte sunulur.
2 xDrive ile birlikte sunulmaz.
3 Cabrio modeli için M Sport Paket ile birlikte standart olarak sunulur.

4 Yalnızca Coupé ve Gran Coupé için sunulur.
5 Yalnızca düz şanzımanla birlikte sunulur.

 Kokpit, çok fonksiyonlu M deri direksiyon, 8,8 inç ekranlı Professional 
Navigation sistemi ve iki bölgeli otomatik klima içerir.

 Emniyet kemeri gergi mekanizması ve kemer kuvvet sınırlayıcıya sahip  
M emniyet kemerleri1 klasik M renklerinde son derece şık örgü vurgulara 
sahiptir.
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 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Koyu İstridye vurgulu Metalik 
Mavi / Gece Dakota deri spor  
koltuklar, otomobilin güçlü, atletik 
görünümünü öne çıkarır.

 19 inç, Çift kollu, stil 704 M 
hafif alaşım jantlar, metalik  
Koyu Gri, parlatılmış, önde  
8J x 19 225/40 R19 lastikler,  
arkada 8,5J x 19 255/35 R19 
lastikler.

 19 inç, Yıldız kollu, stil 403 M hafif alaşım jantlar, Bicolor Koyu Gri, parlak 
işlenmiş karma lastiklerle, önde 8J x 19 225/40 R19 lastikler, arkada  
8,5J x 19 255/35 R19 lastikler.

 Ön kapılar açıldığında, bakışlar 
otomatik olarak alüminyum M 
kapı eşik kaplamalarına yönelir.



BMW 4 Serisi Coupé. BMW Individual‘dan ilham aldı.

BMW Individual Koleksiyonu, arzularınızı BMW 4 Serisi Coupé‘de gerçeğe dönüştürmek 
üzere çok çeşitli özel donanım olanakları sunar. Her biri özel malzemeler ve yüksek  
kaliteli işçilik ile ayrıcalığını yansıtır. BMW Individual en ince detayına kadar mükemmelliği 
temsil eder. 
 
Metalik Tanzanite Mavi BMW Individual gövde rengi, etkileyici, yoğun mavi tonları içerir.  
19 inç, V kollu, stil 626 I, BMW Individual hafif alaşım jantlarla birlikte BMW 4 Serisi 
Coupé’nin sportif ve şık karakterini vurgular. İç tasarımda ise Altın Kahverengi BMW  
Individual ince tanecikli Merino deri, premium bir görünüm sunar. Duman Beyazı fitil  
ve dikişlerle oluşturulan şık kontrastlar özel bir vurgu oluşturur. BMW Individual Piyano Siyahı 
kaplama, parlaklığıyla iç tasarımı şık bir biçimde tamamlar. Deri kaplı ön konsol ile deri  
direksiyon ya da Antrasit BMW Individual tavan gibi detaylar ise bu stili daha da vurgular.  
 
Daha fazla farklılık ve ayrıcalık isteyenler için elde yapılmış tek örnek parçalara kadar çeşitli 
talepler için BMW Individual Manufaktur hizmetinizdedir.

BMW INDIVIDUAL.
Bireyselliğinizi yansıtın.

BMW INDIVIDUAL INTERAKTİFİ DENEYİN.  
iOS VE ANDROID İÇİN BMW INDIVIDUAL UYGULAMASIYLA.

Piyano Siyahı BMW Individual iç kaplama ve deri kaplama ön konsol.1

BMW Individual ince tanecikli Altın Kahverengi Merino deri, Piyano Siyahı iç kaplama ve 
diğer BMW Individual donanım detayları.

Metalik Tanzanite Mavi BMW Individual gövde rengi  
ve 19 inç, V kollu, stil 626 I BMW Individual hafif  
alaşım jantlar.
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1 Siyah Walknappa deri üst bölüm ve kapı panelleri ile döşeme rengiyle uyumlu ince tanecikli Merino deri alt bölüm.



DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Adaptif LED farlar otomobilin 
hızına ve direksiyon açısına bağlı 
olarak ışık dağıtımını ayarlar. Yolu 
ideal şekilde aydınlatır, karanlıkta 
görüşü artırır ve sinyaller, ışık hal-
kaları, elektrokrom özelliği, BMW 
Seçici Far, sis farları, viraj ışıkları, 
gündüz farları ve Adaptif farlar gibi 
bir dizi fonksiyon içerir.

1 Yalnızca Coupé ve Gran Coupé için sunulur.
2 Yalnızca M Sport paketle birlikte sunulur.

3 Temassız açma özelliği, yalnızca Coupé ve Gran Coupé için sunulur. Temassız kapama  
 özelliği, yalnızca Gran Coupé için sunulur.
4 Yalnızca Cabrio modelinde sunulur.

 Güneş koruması1, sıkışma koruması, uzaktan kumanda ile açma/kapama 
konforu ve tek dokunuş işlevinin yanı sıra kaydırma ve kaldırma işlevlerine 
sahip elektrikli cam tavan, otomobilin içini aydınlatır ve hoş bir ortam ısısı 
oluşması için yolcuların kendi tercihlerine göre hava akışı oranını düzenleye-
bilmelerini sağlar. Entegre, otomatik olarak uzayan rüzgar koruyucu yüksek 
seviyede akustik konfor sağlar.

 LED teknolojisine sahip stop lambaları, karakteristik BMW “L” biçiminde 
yüksek performanslı LED aydınlatma öğelerinden oluşur, bunlar karanlıkta 
bile otomobilin bir BMW olduğunun fark edilmesini sağlar.

 M Sport fren2, M adlandırmasıyla birlikte mavi renkte, önde dört pistonlu 
sabit kalipere ve arkada iki pistonlu yüzer kalipere sahiptir ve olağanüstü bir 
fren performansı için büyük fren disklerini içerir.

 Yağmur sezicisi gerektiğinde ön cam sileceklerini otomatik olarak çalıştı-
rır ve silecek sıklığını düşen yağmurun şiddetine göre ayarlar. Işık koşulları 
gerektirdiğinde entegre otomatik far etkinleştirme işlevi kısa huzmeli farı et-
kinleştirir.
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 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Konfor erişim sistemi, yolcuların 
aktif bir şekilde anahtar kullanmadan 
ön kapılardan girmesini ve bagaj  
kapağını açmasını sağlar. Anahtar 
kullanıcının üzerinde olmalıdır. Oto-
mobili açmak için yalnızca kapı  
kollarına ya da bagaj kapağı düğme-
sine dokunmanız yeterlidir. Bagaj 
kapağı ayağın arka tampon altında 
hızlı bir hareketi ile dokunmaya  
gerek kalmadan açılabilir ve kapatı-
labilir.3

 Bu paket yan cam çerçeveleri ve cam girintisi kaplamalar ının yanı sıra yarı alüminyum görünümlü Havalandırma kaplamaları gibi dış tasarım öğelerinden  
oluşur. Ayna kolu ve ayna üçgeni mat Siyah renkte sunulur.

 Rüzgar deflektörü4, yüksek hızlarda seyrederken bile sürü cüyü ve ön 
yolcuyu hava akımlarına karşı boyun ve omuz hizasında etkileyici bir biçim-
de korur. Rüzgar deflektörünü gerekmediğinde, kolay ve kompakt bir şekil-
de saklamak için katlanabilir kenarlarından basitçe katlayabilirsiniz.

 Boyun havalandırması4 baş ve omuz bölgesine sıcaklık vererek konforlu 
bir sürüşü mümkün kılar. Tavan açıkken ön koltuklara entegre edilmiş ısıtma 
sistemi hıza ve dışarısının sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır. Üç farklı 
sıcaklık seviyesi de bireysel olarak seçilebilir.



DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

1 515 watt dijital amplifikatör, 9 kanal ve 12 hoparlör ile uyumludur.  
2 Yalnızca Coupé ve Gran Coupé için sunulur.
3 Yalnızca Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulur. 
4 Head-Up Display üzerinde gösterilecek net içerik, seç ilen donanıma bağlıdır.  
 Head-up Display‘deki görseller polarize güneş gözlükleriyle tam olarak görülmeyebilir.

5 Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
6 Yalnızca Park Mesafe Kontrolü (PDC) ile birlikte sunulur. 
7 BMW ConnectedDrive‘ın bir parçası olarak, sistem belirli Avrupa ülkelerinde haritaları üç  
 yıl boyunca yılda dört kez otomatik olarak, lisans ücreti gerektirmeden günceller.

 Olağanüstü Harman Kardon surround ses sistemi 600 W dijital amplifi-
katöre, 9 adet kanala ve krom işlemeli 16 adet hoparlöre1 sahiptir. Çok  
yönlü ses, otomobilin içini mükemmel bir şekilde doldurur. Otomobile özel, 
hıza bağlı dengeleme yapan sistem arka plandaki sürüş gürültüsünü mü-
kemmel bir şekilde dengeler.

 Aydınlatma Paketi, iç tasarımın atmosferini değiştirir. Aydınlatma Paketi 
çeşitli ek LED lambalar içerir: Ön ve arka okuma ışıkları2, sürücü ve ön yolcu 
için makyaj aynası ışığı, ön ayak boşluğu aydınlatması, ön ve arka ortam  
ışığı, ışıklı kapı kolları, kapılarda çıkış lambaları ile dış kapı kollarında çevre 
aydınlatması.

 Dur & Kalk İşlevli5 Aktif Cruise 
Control önceden belirlenmiş  
bir hızı ve öndeki sürücüyle olan 
mesafeyi korur.

 Tam renkli BMW Head-Up 
Display4 yolculuğa ilişkin bilgileri 
doğrudan sürücünün görüş  
alanına yansıtır.

 Park asistanı6 yola paralel ve dikey park etmeyi kolaylaştırır. Sistem dü-
şük hızda önünden geçerken en dar potansiyel paralel park alanlarını bile 
ölçerek çalışır. Uygun bir alan bulunduğunda Park asistanı direksiyonun 
yönetimini üstlenirken sürücü doğru vitesi seçmekten, gaz ve fren pedal-
larına basmaktan sorumludur.

 Siyah Panel teknolojisine sahip3 çok işlevli gösterge ekranı ve 10,25 inç 
ekran, sürüş deneyimi hakkında etkileyici bir görsel sunum gerçekleştirir. 
Üç farklı mod ve bu modlara özel ekranlar (her biri kendine özel bir renk  
şemasına ve grafik tarza sahiptir) gösterge panelinde görüntülenebilir:  
ECO PRO, COMFORT ve SPORT.

8 Qi uyumlu cep telefonları için endüktif şarjı destekler. Orijinal BMW Aksesuarları tarafından  
 Qi endüktif şarjı desteklemeyen belirli akıllı telefonlara uygun özel şarj yuvaları sunulur. 

9 Bir 4G/LTE cep telefonu ağıyla SIM kart üzerinden veri bağlantısı kurulması cep telefonu  
 iletişim sağlayıcısı tarafından ücretlendirilen ayrı ücrete tabi olabilir.

 Kısa aralıklı vites değiştirme 
oranları ve hızlı motor devri  
geçişleri sayesinde 8 ileri  
Steptronic şanzıman olağanüstü 
bir sürüş konforu, daha akıcı  
vites değiştirme ve düşük yakıt 
tüketimi sağlar.

 Spor deri direksiyon tasarımı-
na sahip ince yapılı BMW Indivi-
dual deri direksiyon, çok daha 
kaliteli deri ve daha kalın bir  
direksiyon simidine sahiptir.
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 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 Sürücü ve ön yolcu için spor koltuklar, yükseltilmiş yan destekleri,  
elektrikli sırtlık genişliği ayarı ve manuel olarak ayarlanabilen kalça desteği 
sayesinde ideal bir yan destek sunar. Koltuk yüksekliği, sırtlık açısı, oturma 
pozisyonu ve koltuk açısı manuel olarak ayarlanabilir.

 Katlanan arka koltuk2, mümkün olan en üst düzeyde esneklik için 
40:20:40 oranında bölünebilen arka koltuk sırtlıklarına sahiptir. Örneğin,  
iki yolcu arkada rahatlıkla otururken aynı zamanda kayak çantaları gibi  
uzun nesneler taşınabilir. Kol dayaması üzerindeki iki bardak tutucu oldukça 
kullanışlıdır.

 İki bölgeli kontrole ve otomatik sıcaklık kontrolüne sahip otomatik klima, 
sürücü ve öndeki yolcu için ayrı kontrollere sahiptir. Aynı zamanda Otomatik 
Hava Çevrimi (AAR), mikro aktif bir karbon filtresi, bir sis ve güneş sezicisi-
nin yanı sıra arka havalandırma kontrollerini içerir.

 Kablosuz şarj özellikli telefon, bir kablosuz şarj8 yuvası ve ek USB  
bağlantı noktaları içerir. Tavan anteni bağlantısı mobil sinyal alımını iyileştirir. 
İki mobil telefon ve bir müzik çalar, Bluetooth yoluyla eşzamanlı olarak  
bağlanabilir. Ayrıca, Bluetooth Office ve WiFi etkin noktasına yönelik teknik 
kapasite.9

 USB arayüzüne, 8,8 inç renkli LCD ekrana ve DVD sürücülü  
BMW Professional Radyoya sahip olan Professional Navigation sisteminde 
üç boyutlu harita görünümü ve 20 GB hafıza bulunur. Sistem, iDrive  
Dokunmatik Butonu veya dokunmatik ekran ile sezgisel olarak çalışır.  
Harita güncellemeleri üç yıl boyunca lisans ücreti olmadan kullanılabilir.7



    

DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Metalik 416 Karbon Siyah2, 5

 Metalik B45 Estoril Mavi2

M SPORT PAKET

 Opak 668 Siyah  Opak 300 Alp Beyazı1  Metalik 475 Safir Siyah2

 Metalik A75 Kırmızı/ 
Melbourne3

 Metalik A83 Buzul Gri2  Metalik A89 Metalik Mavi / 
Imperial

 Metalik A96 Beyaz / Mineral  Metalik B39 Gri / Mineral2  Metalik B53 Sparkling  
Kahverengi4

 Metalik C1G Snapper  
Rocks Mavi2

 Metalik C1X Sunset  
Turuncu

 Metalik B65 Kahverengi / 
Jatoba5

[Renk örnekleri] Bu renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi amaçlamak-
tadır. Bununla birlikte basılı dış tasarım, döşeme ve kaplama renkleri versiyonlarının tüm  
durumlarda orijinallerinin renk görünümünü birebir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir.  

Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza  
danışmanızı tavsiye ederiz. Size orijinal renkleri göstermekten ve özel talepleriniz konusunda 
size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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 BMW Individual 490  
Metalik Mat Gri2, 5

 BMW Individual 490  
Metalik Mat Beyaz

 BMW Individual 490  
Metalik Kaşmir Gümüş Gri5

 BMW Individual X11  
Metalik Buzul Bronz2, 5

 BMW Individual 490  
Metalik Parlak Beyaz

 BMW Individual X18  
Metalik Mat Gümüş2, 5

1 M Sport paket için standart olarak sunulur.
2 M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
3 M Sport Paket, Coupé ve Cabrio için opsiyonel olarak sunulur.
4  Yalnızca Coupé ve Cabrio için sunulur.
5 Yalnızca Gran Coupé için sunulur. 

 BMW Individual X02  
Metalik Individual Citrin Siyah2

 BMW Individual X08  
Metalik Şampanya Kuvars2

 BMW Individual X10  
Metalik Tanzanite Mavi2

 BMW Individual X12  
Metalik Smoky Topaz2, 4

BMW INDIVIDUAL



İÇ TASARIM RENKLERİ

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Temel Donanım

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

KUMAŞ.

Move kumaş
BDAT Antrasit1

 Temel Donanım
 Sport Line

 Sport Line

Corner kumaş
CCL1 Antrasit,  
Gri vurgulu2

Corner kumaş
CCL2 Antrasit,  
Kırmızı vurgulu2

 Sport Line
 M Sport paket

 Luxury Line

 M Sport paket

Dakota deri
LCRY Cognac, Kahver-
engi vurgulu3

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCTX Metalik Mavi / 
Gece, koyu İ stiridye 
vurgulu3

Dakota deri
LCFL Veneto Beji, koyu 
İstiridye vurgulu3

Dakota deri
LCRZ Cognac, 
Kahverengi vurgulu, 
Siyah/Cognac iç 
tasarım3

Dakota deri
LCNL Mavi kontrast 
dikişli Siyah3

Uzun veya kısa süreli normal kullanım dahi döşemede geri dönülmez hasara yol açabilir.  
Bu durum özellikle renk bırakan kumaştan yapılmış kıyafet kullanımından kaynaklanabilir. . İç tasarım rengi seçilen döşeme rengine bağlıdır.

 M Sport paket

KUMAŞ/DERİ 
KOMBİNASYONU.

Hexagon kumaş/
Alcantara döşeme
HAAT Antrasit2

İÇ TASARIM  
RENKLERİ.

Veneto Beige

BlackTemel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

DERİ

DERİ

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCSW Siyah3

Dakota deri
LCDF Veneto Beji,  
Veneto Beji iç tasarım3

Dakota deri
LCV1 Veneto Beji,  
Siyah iç tasarım3

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCFH Fildişi Beyazı, 
koyu İstiridye vurgulu3

 Sport Line

 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCL3 Siyah,  
Kırmızı vurgulu3

Dakota deri
LCL5 Mercan Kırmızısı, 
siyah vurgulu3

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCFJ Veneto Beji,  
koyu İstiridye vurgulu, 
Veneto Beji renginde  
ön konsol alt kısım3

Dakota deri
LCL8 Siyah, koyu 
İstiridye vurgulu3

Aşağıdakilerle sunulur: Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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1 Yalnızca standart koltuklarla birlikte sunulur.
2 Yalnızca Coupé ve Gran Coupé için sunulur.
3 Cabrio modeli için Luxury Line, Sport Line veya M Sport Paket ile birlikte standart olarak  
 sunulur.
4 BMW Individual genişletilmiş ince tanecikli kontrast dikişli ve fitilli Merino deri döşeme,  
 ön ve arka koltuklar, başlıklar, kapılardaki gömülü kaplamalar, kapı kol dayamaları ve orta  
 konsol kol dayamasını içerir. Ön ve arka koltuk başlıklarının fitilleri kontrast renktedir. 

BMW INDIVIDUAL 
DÖŞEME RENKLERİ

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Altın Kahverengi  
Individual Merino 
deri döşeme  
ZAG8 Altın Kahverengi4

BMW Individual ince 
yapılı Merino deri 
döşeme,  
ZAOW Opal Beyaz.4

Individual Merino 
deri döşeme. 
ZAKS Kaşmir Beji 4

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

ZASW Siyah  
Individual Merino deri 
döşeme4

ZAML Kahverengi  
Individual Merino Deri 
Döşeme4

BMW INDIVIDUAL 
TAVAN DÖŞEMESİ

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

BMW Individual ta-
van
775 Antrasit2

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

BMW Individual iç 
kaplama
XE7 Piyano Siyahı  
kaplama, Parlak Krom 
vurgulu

BMW Individual iç 
kaplama
XEX Individual beyaz 
Ash Grain ahşap  
kaplama, Parlak Krom 
vurgulu

BMW Individual iç 
kaplama
XE5 Koyu Düz Kestane 
ah şap kaplama, Parlak 
vurgulu

BMW INDIVIDUAL 
İÇ KAPLAMALAR

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 M Sport paket

 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4FT  
İnce zımparalanmış  
alüminyum, parlak Siyah 
şeritli

4WF  
Mat Mavi şeritli  
Alüminyum Hexagon

4FW  
Desenli ceviz ahşap  
kaplama, Parlak Krom 
şeritli

4WG  
Alüminyum Hexagon, 
parlak Siyah şeritli

4FU  
Fineline Antrasit ahşap 
kaplama, Parlak Krom 
kaplama

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4MN  
Alüminyum Karbon 
koyu iç kaplama, Parlak 
Krom vurgulu

4GA  
Dişbudak ahşap  
kaplama, metal desenli, 
Parlak Krom ş eritli

 Luxury Line
 M Sport paket

4FV  
Parlak Krom vurgu  
çizgili Fineline ahşap 
kaplama

İÇ KAPLAMA

 Luxury Line

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line

 Temel Donanım 4CG  
Saten Gümüş, opak

4LV  
Mat Mercan Kırmızısı 
şeritli Parlak Siyah

4LU  
Parlak siyah, parlak 
krom şerit.



1 Yalnızca M Sport paket ile birlikte sunulur.
2 Yalnızca 430i (xDrive), 440i (xDrive), 425d, 430d ( xDrive), 435d (xDrive) modelleri için sunulur. 

 18 inç, Çift kollu, stil 441  
hafif alaşım M jantlar, metalik  
Koyu Gri, karma lastiklerle1, önde  
8J x 18 225/45 R18 lastikler,  
arkada 8,5J x 18 255/40 R18 
lastikler.

 18 inç, Yıldız kollu, stil  
400 hafif alaşım M jantlar,  
karma lastiklerle1, önde  
8J x 18 225/45 R18 lastikler, 
arkada 8,5J x 18 255/40 R18 
lastikler.

 17 inç, Yıldız kollu, stil 3932, hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17, 225/50 R17 
lastiklerle.

 19 inç, V kollu, stil 626 I, hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde  
8J x 19 225/40 R19 lastikler, arkada 8,5J x 19 255/35 R19 lastikler.

 18 inç, türbin kollu, stil 415 hafif alaşım jantlar, 8J x 18, 225/45 R18 
lastiklerle.

 19 inç, Çift kollu, stil 401, hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde  
8J x 19 225/40 R19 lastikler, arkada 8,5J x 19 255/35 R19 lastikler.

JANTLAR VE LASTİKLER.

Yeni BMW Katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Uygulamayı artık akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Head-Up Ekranı, otomobil ve 
navigasyon bilgilerini sürücünün 
görüş alanına yansıtır ve akıllı  
telefon arayüzü sunar.

 Bej detaylı siyah renkte, bagaj 
bölümünü kir ve dökülmelere 
karşı korumak üzere kenarları  
kalkık, uyumlu bagaj bölümü 
paspası.

 Her türlü hava koşuluna  
uygun paspaslar – Tüm ayak  
bölümünde neme, kire ve suyun 
emilmesine karşı tam uyumlu  
koruma. Siyah renk iç tasarımla 
uyumludur.

 Lekelenmeye karşı koruma 
sağlamak ve düğmelere kazayla 
basılmasını engellemek üzere 
kaliteli deriden anahtar kılıf.  
Otomobil anahtarını tamamlayıcı 
şekilde siyah ve kırmızı renktedir.

Yenilikçi iç ve dış tasarım, iletişim ve bilgi, taşıma ve bagaj bölümü çözümlerini keşfedin.  
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız, size tüm Orijinal BMW Aksesuarları içeren özel  

bir aksesuar kataloğu sunmaktan ve önerilerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır Daha fazla 
bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.bmw.com/accessories

 20 inç, Çift kollu, stil 405 M, Bicolor, Orbit Gri M Performance hafif 
alaşım jantlar, görünür tarafı parlak işlenmiştir. Karma, runflat lastiklerle 
eksiksiz TPMS jant seti.

 Pro 2.0 arka bisiklet taşıyıcısı,  
hafif ancak sağlamdır ve 60kg‘a  
kadar ağırlık taşıyabilir. Olağanüstü 
bir kullanım kolaylığı sunar, iki adede 
kadar bisiklet veya e-bisiklet taşıya-
bilir (üç bisiklet taşıyacak şekilde 
uzatılabilir). Yatırma özelliği, bagaj 
bölümüne her zaman kolayca erişi-
lebilmesini sağlar.

 20 inç, Çift kollu, stil 624 M, Bicolor, Siyah hafif alaşım jantlar, görünür 
tarafı parlak işlenmiştir. Önde 8J x 20 ve arkada 8,5J x 20 jant boyutlu 
karma, run flat lastiklerle eksiksiz jant seti.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım    Aksesuarlar
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Teknik  
veriler

BMW 4 Serisi Coupé BMW 4 Serisi Cabrio BMW 4 Serisi Gran Coupé
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Ağırlık

Yüksüz 
ağırlık EU1 kg [1530] 1550 

[1570] [1585] [1630] 1600 
[1615] [1695] – [1790] [1810] [1845] 1825 

[1840] [1905] – [1590] 1600 
[1615] [1615] [1695] 1615 

[1640]
1640 

[1665] [1735] –

Yüksüz 
ağırlık EU1 
xDrive

kg – [1645] [1650] [1700] 1665 
[1685] [1755] [1770] – [1880] [1925] – – [1980] – [1690] [1695] [1760] – [1725] [1805] [1825]

İzin verilen 
Toplam ağırlık kg [1970] 1995 

[2015] [2030] [2075] 2040 
[2065] [2105] – [2185] [2195] [2230] 2215 

[2230] [2275] – [2070] 2080 
[2100] [2115] [2175] 2095 

[2120]
2130 

[2140] [2215] –

İzin verilen 
Toplam ağırlık 
(xDrive)

kg – [2090] [2095] [2145] 2105 
[2125] [2180] [2190] – [2255] [2300] – – [2350] – [2175] [2175] [2245] – [2200] [2255] [2275]

Yük kg [520] 520 
[520] [520] [520] 515 

[525] [485] – [470] [460] [460] 465 
[465] [445] – [555] 555 

[560] [560] [555] 555 
[555]

560 
[550] [555] –

Yük (xDrive) kg – [520] [520] [520] 515 
[515] [500] [495] – [450] [450] – – [445] – [560] [555] [560] – [550] [525] [525]

İzin verilen 
römork yükü 
frensiz2

kg [695] 695 
[695] [745] [750] 745 

[745] [750] – [695] [745] [750] 745 
[745] [750] – [695] 695 

[695] [745] [750] 745 
[745]

745 
[745] [750] –

İzin verilen 
römork yükü 
frensiz2

(xDrive)
kg – [750] [750] [750] 750 

[750] [750] [750] – [750] [750] – – [750] – [750] [750] [750] – [750] [750] [750]

İzin verilen 
römork yükü, 
frenli, maks. 
%12 eğim/
maks %8 
eğim2

kg [1300/ 
1500]

1400/
1600

 [1500/
1600]

[1600/
1700]

[1700/ 
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800] – [1500/ 

1600]
[1600/ 
1700]

[1700/
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800] – [1300/

1500]

1400/ 
1600 
[1500/ 
1600]

[1600/ 
1700]

[1700/ 
1800]

1600/ 
1700 

[1600/ 
1700]

1600/ 
1800 

[1600/ 
1800]

[1800/ 
1800] –

İzin verilen 
römork yükü, 
frenli, maks. 
%12 eğim/
maks %8 
eğim2 
(xDrive)

kg – [1700/
1800]

[1700/
1800]

[1800/ 
1800]

1600/
1800

 [1600/
1800]

[1800/
1800]

[1800/
1800] – [1700/ 

1800]
[1800/
1800] – – [1800/

1800] – [1700/ 
1800]

[1700/ 
1800]

[1800/ 
1800] – [1600/ 

1800]
[1800/ 
1800]

[1800/ 
1800]

Bagaj bölü-
mü hacmi l 445 445 445 445 445 445 445 220 – 

370
220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

220 – 
370

480–
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

480 – 
1300

Yakıt deposu 
kapasitesi, 
yaklaşık

l 60 60 60 60 57 57 57 60 60 60 57 57 57 60 60 60 60 57 57 57 57

Motor3, 4

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

Kapasite cc 1499 1998 1998 2998 1995 2993 2993 1998 1998 2998 1995 2993 2993 1499 1998 1998 2998 1995 1995 2993 2993

Maks. güç/
Motor devri

kW 
(hp)/
rpm

100 
(136)/ 
4400

135 
(184)/
5000 

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

135 
(184)/
5000

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

100 
(136)/
4400

135 
(184)/
5000

185 
(252)/
5200

240 
(326)/
5500

110 
(150)/
4000

140 
(190)/
4000

190
(258)/
4000

230 
(313)/
4400

Maksimum 
Tork/Motor 
devri

Nm/
rpm

220/ 
1250 – 
4300

2907, 8/
1350 –
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1380 – 
5000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

270/ 
1350 – 
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1380 – 
5000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

220/ 
1250– 
4300

2907, 8/ 
1350 – 
4600

350/
1450 – 
4800

450/
1380 – 
5000

320/
1500 – 
3000

400/
1750 – 
2500

560/
1500 – 
3000

630/
1500 – 
2500

Güç aktarımı

Çekiş konfi-
gürasyonu

Arka-
dan itiş

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş

Arka-
dan itiş

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Arka-
dan itiş/

Dört 
çeker

Dört 
çeker

Standart 
şanzıman*

8 ileri
Step-
tronic

6 ileri 
Düz

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

6 ileri 
Düz

8 ileri
Step-
tronic

–
8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

6 ileri 
Düz

8 ileri
Step-
tronic

–
8 ileri
Step-
tronic

6 ileri 
Düz

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

6 ileri 
Düz

6 ileri 
Düz

8 ileri
Step-
tronic

–

Standart 
şanzıman 
(xDrive)*

–
8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

–
8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

– –
8 ileri
Step-
tronic

–
8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

–
8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

8 ileri
Step-
tronic

Menzil

Azami hız km/h [212] 236 
[236] [250]5 [250]5 240 

[232] [250]5 – [230] [250]5 [250]5 235 
[228] [250]5 – [210] 236 

[236] [250]5 [250]5 213  
[213]

240 
[231] [250]5 –

Azami hız  
(xDrive) km/h – [231] [250]5 [250]5 [230] [250]5 [250]5 – [250]5 [250]5 – – [250]5 – [231] [250]5 [250]5 – [230] [250]5 [250]5

Hızlanma 
0 –100 km/sa s [9,2] 7,3  

[7,5] [5,8] [5,0] 7,4  
[7,2] [5,5] – [8,4] [6,3] [5,4] 8,2  

[8,1] [5,9] – [9,6] 7,5  
[7,7] [5,9] [5,1] 9,1  

[9,0]
7,6  

[7,4] [5,6] –

0 –100Km/sa 
hızlanma 
(xDrive)

s – [7,8] [5,8] [4,9] [7,3] [5,2] [4,7] – [6,4] [5,4] – – [5,2] – [8,1] [5,9] [5,0] – [7,5] [5,3] [4,8]

BMW 4 Serisi Coupé 418i 420i
420i xDrive

430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

420d
420d xDrive

430d
430d xDrive

435d xDrive

Yakıt tüketimi3, 4, 6/Jantlar

Şehir içi l/100 km [7,5] 8,6 – 8,5 
[7,6 – 7,5] [7,3 – 7,2] [9,6 – 9,4] 5,7 – 5,6 

[5,3 – 5,2] [6,6 – 6,4] –

Şehir içi (xDrive) l/100 km – [8,0 – 7,9] [8,0 – 7,9] [10,2 – 10,0] [6,0 – 5,9] [7,1 – 7,0] [7,5 – 7,4]

Şehir dışı l/100 km [5,4 – 5,2] 5,4 – 5,3 
[5,2 – 5,1] [5,4 – 5,2] [6,3 – 6,1] 4,2 – 4,1 

[4,4 – 4,2] [4,8 – 4,7] –

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – [5,8 – 5,7] [5,8 – 5,6] [6,2 – 6,1] [4,7 – 4,6] [5,1] [5,4 – 5,3]

Ortalama l/100 km [6,2 – 6,1] 6,6 – 6,5 
[6,1 – 6,0] [6,1 – 6,0] [7,5 – 7,3] 4,8 – 4,6 

[4,7 – 4,6] [5,5 – 5,3] –

Ortalama (xDrive) l/100 km – [6,6 – 6,5] [6,6 – 6,4] [7,7 – 7,5] [5,2 – 5,1] [5,9 – 5,8] [6,2 – 6,1]

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] EU6c 
[EU6d-temp] [EU6c] [EU6c]

Ortalama CO2 emisyonu g/km [140 – 138] 151 – 149 
[139 – 136] [140 – 137] [170 – 167] 125 – 122 

[124 – 121] [144 – 140] –

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) g/km – [151 – 148] [151 – 147] [174 – 170] [136 – 134] [154 – 153] [162 – 160]

Lastik boyutları/Jant boyutları 225/50 R 17 94 
V/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

BMW 4 Serisi Cabrio 420i 430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

420d 430d 435d xDrive

Yakıt tüketimi3, 4, 6/Jantlar

Şehir içi l/100 km [8,0 – 7,9] [7,6 – 7,5] [10,0 – 9,8] 6,2 – 6,1 
[5,5 – 5,4] [6,9 – 6,8] –

Şehir içi (xDrive) l/100 km – [8,1 – 8,0] [11,0 – 10,7] – – [7,8 – 7,7]

Şehir dışı l/100 km [5,4 – 5,3] [5,8 – 5,6] [6,5 – 6,3] 4,7 – 4,5 
[4,7 – 4,6] [5,2 – 5,0] –

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – [6,0 – 5,8] [6,7 – 6,5] – – [5,6 – 5,5]

Ortalama l/100 km [6,4 – 6,2] [6,5 – 6,3] [7,8 – 7,6] 5,2 – 5,1 
[5,0 – 4,9] [5,8 – 5,7] –

Ortalama (xDrive) l/100 km – [6,8 – 6,6] [8,3 – 8,1] – – [6,4 – 6,3]

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] EU6c 
[EU6d-temp] [EU6c] [EU6c]

Ortalama CO2 emisyonu g/km [146 – 143] [148 – 144] [176 – 173] 138 – 135 
[132 – 129] [153 – 149] –

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) g/km [156 – 152] [188 – 183] – – [169 – 166]

Lastik boyutları/Jant boyutları 225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 98 
W XL/7.5 J x 17

225/50 R 17 98 
W XL/7.5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7.5 J x 17

225/50 R 17 98 
W XL/7.5 J x 17

225/50 R 17 98 
W XL/7.5 J x 17

BMW 4 Serisi Gran Coupé 418i 420i
420i xDrive

430i
430i xDrive

440i
440i xDrive

418d 420d
420d xDrive

430d
430d xDrive

435d xDrive

Yakıt tüketimi3, 4, 6/Jantlar

Şehir içi l/100 km [7,5] 8,6 – 8,5 
[7,6 – 7,5] [7,3 – 7,2] [9,6 – 9,4] 5,4 – 5,2 

[5,3 – 5,2]
5,8 – 5,7 

[5,4 – 5,3] [6,6] –

Şehir içi (xDrive) l/100 km – [8,0 – 7,9] [8,0 – 7,9] [10,5 – 10,3] – [6,0 – 5,9] [7,1] [7,5]

Şehir dışı l/100 km [5,4 – 5,2] 5,4 – 5,3 
[5,2 – 5,1] [5,4 – 5,2] [6,3 – 6,2] 4,2 – 3,9 

[4,3 – 4,1]
4,3 – 4,2 

[4,5 – 4,3] [4,9] –

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – [5,8 – 5,7] [5,8 – 5,6] [6,3 – 6,1] – [4,7 – 4,6] [5,2] [5,4]

Ortalama l/100 km [6,2 – 6,1] 6,6 – 6,5 
[6,1 – 6,0] [6,1 – 6,0] [7,5 – 7,4] 4,6 – 4,4 

[4,6 – 4,5]
4,9 – 4,8 

[4,8 – 4,7] [5,5] –

Ortalama (xDrive) l/100 km – [6,6 – 6,5] [6,6 – 6,4] [7,8 – 7,6] – [5,2 – 5,1] [5,9] [6,2]

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] [EU6d-temp] EU6c 
[EU6d-temp]

EU6c 
[EU6d-temp] [EU6c] [EU6c]

Ortalama CO2 emisyonu g/km [140 – 138] 151 – 149 
[139 – 136] [140 – 137] [171 – 167] 122 – 116 

[122 – 119]
128 – 125 
[126 – 123] [144] –

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) g/km – [151 – 148] [151 – 148] [178 – 173] – [136 – 134] [155] [163]

Lastik boyutları/Jant boyutları 225/50 R 17 94 
V/7,5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

205/60 R 16 92 
W/7 J x 16

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

225/50 R 17 94 
W/7,5 J x 17

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

1 EC yüksüz ağırlık, standart donanıma sahip otomobilleri gösterir ve ilave donanımı içermez. Yüksüz ağırlığa %90 oranında dolu depo ve 75 kg ağırlığında sürücü dahildir.  
 Opsiyonel donanım otomobilin ağırlığını, yükünü ve otomobilin aerodinamikleri üzerinde etkisi varsa azami hızını etkileyebilir.
2 Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
3 Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre  
 belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel donanım  
 konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür.  
 [Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2 emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]
4 Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan otomobiller  
 için geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin  
 kullanılmasını tavsiye etmektedir.
5 Elektronik olarak sınırlanmıştır.
6 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile temasa geçin.
7 Steptronic şanzıman için maksimum tork 270Nm’dir.
8 xDrive için maksimum tork 270Nm’dir.



BMW 440i GRAN COUPÉ M SPORT PAKET: 
BMW TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor, 326bg (240kW), 19 inç Çift kollu, stil 704 M, Bicolor 
Koyu Gri hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Mat Gümüş gövde rengi, Kahverengi vurgulu Konyak 
Dakota deri koltuklar, Parlak Krom şeritli Alüminyum koyu Karbon iç kaplama.

BMW 440i COUPÉ M SPORT PAKET: 
BMW TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor, 326bg (240kW), 19 inç Çift kollu, stil 704 M, Bicolor 
Koyu Gri hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Snapper Rocks Mavi gövde rengi, koyu İstiridye vurgulu 
Metalik Mavi / Gece Dakota deri koltuklar, Parlak Krom şeritli Alüminyum koyu Karbon iç kaplama.

BMW 430i CABRIO LUXURY LINE: 
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor, 252bg (185 kW), 19 inç Yıldız kollu, stil 708, Koyu Gri hafif 
alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Sunset Turuncu gövde rengi, koyu İstiridye vurgulu Fildişi Beyazı Dakota 
deri koltuklar, Parlak Krom şeritli Alüminyum Karbon koyu iç kaplama.

Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen otomobillere ait donanım ve 
yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel) gösterir. Bu broşürün baskıya girdiği tarih olan 16/03/2018‘den 
sonra ya da diğer pazarlara özel gereklilikler uyarınca, farklı modellere ait standart ve opsiyonel donanımlarda ve 
yapılandırma seçeneklerinde değişiklikler olabilir. Ayrıntılı 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 veya tamamen kopyalanamaz.

4 11 004 376 80 2 2018 BC. Almanya‘da basılmıştır 2018.

BMW 4 SERİSİ COUPÉ BMW 4 SERİSİ CABRIO BMW 4 SERİSİ  
GRAN COUPÉ

Dış boyutlar

Uzunluk mm 4640 4640 4640

Yükseklik mm 1377 1384 1389

Genişlik mm 1825 1825 1825

Ayna genişliği mm 2017 2017 2017

Ön iz mm 1545 1545 1545

Arka iz mm 1594 1594 1594

Ön çıkıntı uzunluğu mm 787 787 787

Arka çıkıntı uzunluğu mm 1043 1043 1043

Aks aralığı mm 2810 2810 2810

İç boyutlar

Maks. ön baş yüksekliği mm 1011 1025 1025

Maks. arka baş yüksekliği mm 917 942 942

Ön dirsek alanı mm 1465 1466 1466

Arka dirsek alanı mm 1400 1321 1321


