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BMW 2 SERİSİ CABRIO 228i SPORT LINE: 
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor, 245 bg 
(180 kW), 18 inç, Çift kollu, stil 384 hafif alaşım jantlar, metalik Buzul 
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Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için sayfa 54 | 55 ve 56 | 57‘ye bakabilir veya 
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınızla bağlantıya geçebilirsiniz.



BMW 2 Serisi Cabrio.  
Rüzgar gibi ferahlık veren özgür 
ruh, sizi keyifli bir yolculuğa davet 
ederken, bol miktarda gücün sizi 
beklediği güvencesine de işaret 
ediyor. Koltuğa oturun ve duyulara 
hitap eden eşsiz sürüş keyfini 
deneyimleyin.

MELEK KADAR
GÜZEL.

ŞEYTAN KADAR
HIZLI.

BMW 2 Serisi Coupé.  
Vahşi ve tutkulu bu asi modelin uzun 
ve renkli öyküsünün en son bölümü. 
„Start“ düğmesine basın ve alıştığınız 
her şeyi geride bırakarak yeni bir sürüş 
keyfi boyutunu deneyimleyin.



TOZU ARKANIZDA BIRAKIN.

M235i xDrive 0’dan 100/km/sa hıza 4,6 saniyede ulaşırken sürüş keyfini ise anında hissettirir. BMW 2 Serisi 
Coupé’deki en son nesil BMW TwinPower Turbo motorlar ve opsiyonel sekiz ileri Steptronic Spor şanzıman, azaltılmış yakıt 
tüketimiyle birlikte azami 326 bg (240 kW) güç üretir. Hafif öne eğik böbrek ızgaraları, uzun motor bölümü kapağı ve dinamik 
kama şekliyle tasarımı da aynı şekilde sportiftir ve otomobille ilgili her ayrıntı hareket fikrini çağrıştırır.



KAPINIZI  
MUTLULUĞA AÇIN.

BMW 2 Serisi Coupé‘nin direksiyonuna geçtiğinizde 
her şeyin merkezi olduğunuzu hissedersiniz. Merkezi 
konsolun üst bölümü ergonomik olarak sürücüye eğimlidir ve 
Kontrol Ekranı kusursuz şekilde görüş alanınıza yerleştirilmiştir. 
Çerçevesiz camlar özellikle şık bir görünüm sağlarken kusursuz 
işçilik ise yüksek kaliteli ve titizlikle uyumlu hale getirilmiş malze-
melerin maksimum etki oluşturacak şekilde sergilenmesini sağlar.



DİZGİNLENEMEZ;  
TUTKULARINIZ GİBİ.

Dinamik performansı genlerinde bulunduran BMW 2 Serisi Coupé‘nin her 
bir bileşeni maksimum sportifliğe yönelik tasarlanmıştır. Örneğin opsiyonel sekiz 
ileri Steptronic Sport şanzımanın Kalkış Kontrolü özelliği lastiklerinizin her zaman 
en iyi kavramaya sahip olmasını garantileyerek otomobili mümkün olan en kısa 
sürede azami hıza ulaştırır. Arkadan itiş, opsiyonel adaptif süspansiyon ve opsiyo-
nel değişken spor direksiyonla birlikte tüm otomobil konsepti alanında öncü olma 
hedefine odaklanmıştır.



KENDİNİ İFADE  
EDEN ÖN TASARIM.

Hava direncine karşı koyar. BMW 2 Serisi Coupé‘nin ileri doğru hamle  
yapan ön tasarımı, otomobilin  ödün vermeyen tavrını yansıtır; sivri bir 
noktada son bulan farlar yolu yakından izlerken, motor bölmesi kapağının 
konturları hava akışını yansıtır. Entegre Hava Perdesi sürtünmeyi azaltarak 
otomobili hızlandırır. Tüm bu özellikler maksimum sürüş keyfi için yüksek 
performans sunma hedefine hizmet eder.

KALICI BİR ETKİ  
BIRAKAN ARKA TASARIM.

Tavanı kaldırın, şıklığınızı yansıtın. Üstü açık olduğunda  
BMW 2 Serisi Cabrio özellikle etkileyici bir görünüme sahiptir.  
Alçak, şık silüeti duyulara hitap eder ve çevikliği yansıtırken,  
tipik L şeklindeki tek parça stop lambaları otomobilin genişliğini  
ve yolu kucaklayan duruşunu vurgular. Herkesi arkada bırakırken  
hayranlık dolu bakışların keyfini çıkarın.



YELKENLERİ YOLA AÇIN.

Kendinizi yat ile seyahat ediyor gibi hissedeceksiniz. Tıpkı tekne 
güvertesinde olduğu gibi, iç tasarım gövde içine yerleşiktir ve sizi şıklık 
ve konforla sarar. Steptronic şanzımanlı otomobillerde Sürüş Deneyimi 
Kontrolü sizi yelken açmaya davet eder. ECO PRO modunda frene bas-
madan ayağınızı gazdan çektiğinizde sistem, motoru hareketli aksamdan 
ayırır ve yenilikçi BMW EfficientDynamics teknolojileri sayesinde sessiz 
ve rahat bir şekilde ilerlemenize izin verir.



DAHA FAZLA GÖKYÜZÜ.

Tavan kapalı olduğunda da aynı şekilde büyüleyici. BMW 2 Serisi  
Cabrio’da yer alan softtop, işlevine uygun görünüme sahiptir ve gelişmiş 
yalıtımı sayesinde yol gürültüsünü azaltır. Softtop’ın açılması ve kapanması 
yalnızca 20 saniye sürer ve bu işlem 50km/sa’e kadar hızlarda gerçekleştirilebilir. 
Böylece güneşi en hızlı şekilde görebilirsiniz.



HER ZAMAN OLAĞANÜSTÜ BAĞLANTI.

Yoldayken tüm dünyayla bağlantınızı koruyun BMW 2 Serisi Cabrio. BMW ConnectedDrive 
sayesinde yolculuğunuzu daha güvenli ve daha keyifli kılacak kapsamlı opsiyonel Hizmet 
ve Uygulamalar sunar. Opsiyonel BMW Online Eğlence, BMW müzik ortağı aracılığıyla 
oluşturacağınız sabit ücretli hesabı kullanarak milyonlarca parçaya sınırsız erişim sağlar ve 
böylece her duruma uygun bir fon müziği seçebilirsiniz.
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BMW TwinPower Turbo motorlar.
BMW EfficientDynamics’in kalbinde.

BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor 245 bg (180kW) maksimum güce ulaşırken, Coupé modelinde 100km’de 
yalnızca 6,6 litre, Cabrio modelinde ise 100km’de 6,8 – 7,0 litrelik etkileyici seviyede düşük bir yakıt tüketimi sunar. Valvetronic, 
Çift VANOS ve Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyon özelliğine sahip bir TwinScroll turboşarj içeren bu motor 1.250dev/dk düşük bir 
motor devrinde maksimum 350Nm tork sunar.

BMW TwinPower Turbo teknolojisi sayesinde, BMW EfficientDynamics motor ailesinden BMW benzin ve dizel motorların  
inovatif yeni nesli, çeviklik performansı ve düşük dev/dak’da mükemmel tepkisellik sunabilirken, aynı zamanda da son derece  
düşük yakıt tüketimi ve emisyonlara da sahiptir. Artırılmış verimlilik ve ideal dinamikler gözle görülür daha yoğun bir sürüş  
memnuniyetini garanti eder.
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Güçlü ve verimli – BMW TwinPower Turbo  
teknolojisine sahip BMW 228i.

BMW TWIN POWER TURBO DÖRT SİLİNDİRLİ BENZİNLİ MOTOR 228i.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

Tork (Nm)

Güç (kW)

╸184 bg (135 kW) güce ve 270 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor 
╸0 – 100 km/sa arası hızlanma: 7,0 sn / 7,5 sn; azami hız:  
 235 km/sa / 231 km/sa 
╸Ortalama yakıt tüketimi:  
 6,1 – 6,4 litre/100 km2 / 6,5 – 6,9 litre/100 km2 
╸Ortalama CO2 emisyonu: 142 – 149 gr/km2 / 152–161 gr/km2

╸224 bg (165 kW) güce ve 450 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor 
╸0 –100 km/sa arası hızlanma:  
 6,2 sn / 6,4 sn; azami hız: 243 km/sa / 235 km/sa 
╸Ortalama yakıt tüketimi:  
 4,3 – 4,6 litre/100 km2 / 4,6–4,9 litre/100 km2 
╸Ortalama CO2 emisyonu: 114 – 121 gr/km2 / 121 – 128 gr/km2

BMW 225d. Coupé / Cabrio 

BMW 220i. Coupé / Cabrio 

╸190 bg (140 kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor 
╸0 –100 km/sa arası hızlanma:  
 7,1 sn/6,9 sn (xDrive) / 7,5 sn; azami hız:  
 230 km/sa/225 km/sa (xDrive) / 225 km/sa 
╸Ortalama yakıt tüketimi:  
 4,1 – 4,4 litre/100 km2/ 4,3 – 4,7 litre/100 km2 (xDrive) /  
 4,4 – 4,7 litre/100 km2 
╸Ortalama CO2 emisyonu:  
 107 – 115 gr/km2/113 – 124 gr/km2 (xDrive) / 116–124 gr/km2

BMW 220d/220d xDrive3. Coupé / Cabrio 

BMW 218d. Coupé / Cabrio 

BMW 218i. Coupé / Cabrio

╸150 bg (110 kW) güce ve 320 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor
╸0 –100 km/sa arası hızlanma: 8,4 sn / 8,9 sn; azami hız:  
 213 km/sa / 208 km/sa
╸Ortalama yakıt tüketimi:  
 4,0 – 4,4 litre/100 km2 / 4,3 – 4,7 litre/100 km2

╸Ortalama CO2 emisyonu: 106 – 116 gr/km2 / 114 – 124 gr/km2

╸136 bg (100kW) güce ve 220Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo üç silindirli benzinli motor 
╸0 – 100 km/sa arası hızlanma: 8,8sn / 9,4 sn; azami hız:  
 210 km/sa / 207 km/sa 
╸ortalama yakıt tüketimi:  
 5,1 – 5,6 litre/100 km2 / 5,5 – 6,0 litre/100 km2 
╸Ortalama CO2 emisyonu: 119 –130 gr/km2 / 129 –139 gr/km2

1 Elektronik olarak sınırlanmıştır.
2 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için sayfa 54 | 55 ve 56 | 57’ye bakabilir veya  
 Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınızla bağlantıya geçebilirsiniz.
3 Yalnızca BMW 2 Serisi Coupé için sunulur.

Performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları standart şanzımanlı otomobillere aittir.

╸245 bg (180 kW) güce ve 350 Nm torka sahip  
 BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor 
╸0 –100 km/sa arası hızlanma: 5,8 sn / 6,1 sn; azami hız:  
 250 km/sa1 / 250 km/sa1 
╸Ortalama yakıt tüketimi: 6,6 litre/100 km2 / 6,8 –7,0 litre/100 km2 
╸Ortalama CO2 emisyonu: 154 –155 gr/km2 / 159 –163 gr/km2

BMW 228i. Coupé / Cabrio 

╸326 bg (240kW) güce ve 450Nm torka sahip M Performance  
 TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor 
╸0 – 100 km/sa arası hızlanma:  
 5,0 sn/4,6 sn (xDrive) / 5,2 sn/4,9 sn (xDrive) azami hız:  
 250 km/sa1/250 km/sa1 (xDrive) / 250 km/sa1/250 km/sa1 (xDrive) 
╸Ortalama yakıt tüketimi:  
 8,1 litre/100 km2/7,8 litre/100 km2 (xDrive) /  
 8,5 litre/100 km2/8,3 litre/100 km2 (xDrive) 
╸Ortalama CO2 emisyonu:  
 189 gr/km2/182 gr/km2 (xDrive) / 199 gr/km2/193 gr/km2 (xDrive)

BMW M235i/M235i xDrive. Coupé / Cabrio 



Yenilik ve teknoloji26 | 27

BMW EfficientDynamics. 
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

Amaç ister maksimum performans isterse de minimum yakıt tüketimi olsun, BMW için odak noktası her zaman örnek niteliğinde 
BMW sürüş keyfi sunma üzerindedir. BMW EfficientDynamics, BMW tarafından yakıt tüketimini ve emisyonları en aza indirgemek 
üzere geliştirilmiş bir strateji iken, eş zamanlı olarak dinamikleri ve sürüş memnuniyetini de artırır. Motoru, enerji yönetimini ve 
aracın konseptini çevreleyen kapsamlı bir pakettir ve her BMW’de standarttır.

Sürüş Deneyimi Kontrolü sürücünün standart COMFORT modu, daha verimli ECO PRO modu, SPORT modu ve çok daha 
dinamik bir sürüş için opsiyonel SPORT+ modu arasında seçim yapmasına olanak sağlar. ECO PRO modu (varsa) Steptronic 
şanzımanın karakteristik özelliklerini ayarlarken ısıtma/klima ayarlarını da sürüş durumuna uyarlar. ECO PRO modu yakıt 
tüketimini yaklaşık yüzde 20’ye1 kadar azaltır. Seyir modu, İleri Rota Asistanı ve ECO PRO Rota2 kullanılarak daha fazla yakıt 
tasarrufu gerçekleştirilebilir.

ECO PRO MODU İÇEREN SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ

1 Şirket içerisinde yapılan BMW yakıt tüketimi çalışmasına göre ve kişisel sürüş stiline bağlıdır.
2 Yalnızca Business veya Professional Navigation sistemi ile birlikte sunulur.

MOTORLAR.
BMW TwinPower Turbo benzinli motorlar düşük motor devirlerinde bile yüksek çekiş gücüne sahiptir. Aynı zamanda 
önceki modellere göre daha verimlidir ve daha düşük emisyon ve daha iyi performans sunar.

Yeni BMW TwinPower Turbo dizel motorlar tüm motor devirlerinde olağanüstü tepki hızı ve seri güç üretimi ile karakterize 
edilir. Aynı zamanda nefes kesici şekilde dinamik, yakıt açısından son derece verimlidir ve düşük seviyede emisyon üretir.

OTOMOBİL KONSEPTİ.
Hedefe yönelik aerodinamik önlemler sayesinde tüm BMW otomobilleri olağanüstü hava direnci değerlerine sahiptir.  
Bu değerler verimlilik ve sürüş dengesini olumlu bir şekilde etkiler ve otomobilin iç mekanında gürültüyü azaltır. Otomobillerin 
aerodinamik önlemleri arasında düz alt taşıyıcı kapağı ve ön rüzgarlıktaki Hava Perdesi yer alır.

ENERJİ YÖNETİMİ.
ECO PRO Analiz, Professional navigation sistemiyle birlikte sürücünün yolculuktan önce, yolculuk sırasında ve yolculuğun 
ardından otomobili sürüş stilini değerlendirir. Bu değerlendirme; hızlanma, frenleme ve vites değiştirme verimliliği gibi verileri 
içerir ve bilgiler yolculuk sırasında ekranda görüntülenir. Bu yararlı ECO PRO önerileri sürücünün çok daha verimli bir sürüş  
stilini benimsemesine yardımcı olur.

Sekiz ileri Steptronic şanzıman hızlı motor devri geçişleri ve kısa vites aralıkları sayesinde daha akıcı vites geçişi ve daha  
fazla sürüş konforu sunar. Olağanüstü konforu etkileyici dinamikler ve daha fazla yakıt verimliliğiyle bir araya getirir.

İleri rota asistanı ECO PRO modunun bir fonksiyonudur ve sürücünün daha verimli bir sürüş yöntemi benimsemesine 
yardımcı olur. Professional navigasyon sistemi ile birlikte seçilen rota üzerindeki virajları, meskun alanları, döner kavşakları,  
T kavşakları, hız limitlerini ve otoyol çıkışlarını algılayarak ne zaman yavaşlanması gerektiği hakkında önceden öneriler sunar.

Sürücü frene basmadan ayağını gaz pedalından her çektiğinde, seyir fonksiyonu (ECO PRO modunun bir parçasıdır)  
sekiz ileri Steptronic şanzımanlı otomobillerde motor ve hareketli aksam arasındaki gücü keser. Motor minimum yakıt tüketen  
ve en düşük seviyede emisyon üreten rölanti devrinde çalışırken otomobil motordan herhangi bir dirençle karşılaşmadan  
ilerlemeyi sürdürür.

Optimum Vites Değiştirme Göstergesi mevcut sürüş durumunda en verimli vitesi gösterir. Bu ekran düz şanzımanlı veya 
Steptronic şanzımanlı (düz modda) tüm BMW modellerinin kokpitinde görüntülenir ve sürücüye özellikle şehir trafiğinde ve 
uzun mesafeli yolculuklarda yakıt açısından daha verimli otomobil sürmeleri konusunda yardımcı olur.
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BMW ConnectedDrive 
Özgürlüğe bağlanın.

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

* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin.
1 BMW ConnectedDrive hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.bmw.com/connecteddrive
2 ConnectedDrive Hizmetleri donanımı ve Professional navigation sistemi gereklidir.
3 Sistem performansı karanlık ve sisli hava koşullarında sınırlı olabilir.

ConnectedDrive Services*, akıllı BMW ConnectedDrive işlevlerinin yanı sıra belirli akıllı telefon uygulamalarının entegre 
edilmesi için temel oluşturur.

Aynı zamanda hava durumu, haberler, GoogleTM 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.

Bununla birlikte, belirli akıllı telefon uygulamalarına uyumlu, güvenli ve sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. ConnectedDrive Services, 
Twitter, Webradio, Spotify, Napster, GoPro veya Audible gibi, kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına uygun hizmet ve uygulamaların her 
an, her yerde bir araya getirilebildiği BMW ConnectedDrive Store‘a da erişim sunar. ConnectedDrive Services donanım seçe-
neği, tüm bu özellikleri ve daha da fazlasını sunarak BMW otomobillerle yapılan her seyahati gerçek bir deneyime dönüştürür.

BMW ConnectedDrive herkesin ihtiyacı olanı seçmesine olanak sağlayan geniş çeşitlilikte akıllı hizmetler ve destek sistemleri 
sunar. BMW ConnectedDrive Hizmetleri ve Uygulamaları sürücü, otomobil ve dış dünya arasında çok yönlü bağlantı 
sağlayarak daha fazla özgürlük 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, Napster gibi sunucu tarafından desteklenen herhangi bir başka cihazda da kullanılabilen BMW müzik  
ortağına sahip bir müzik sabit fiyat hesabı açmanızı sağlar. Bu size 22 milyon müzik başlığına kadar sınırsız bir erişim sunar.

Sürüş Asistanı3 Şerit Değiştirme Uyarısı’nı, Yaklaşma Uyarısı’nı 
ve Dikkat Asistanı’nı birleştirir. 10 ve 60 km/sa arasındaki hızlarda 
şehir içi fren fonksiyonuyla birlikte Yaklaşma Uyarısı ve Yaya Uyarı 
sistemi, yaklaşmakta olan herhangi bir çarpışma için sizi uyarır 
ve gerekliyse frenlere basar. Yaklaşık olarak 70 km/sa’nin üze-
rindeki hızlarda, Şerit Değiştirme Uyarısı eğer araç şeridinden 
sapma tehlikesi veriyorsa direksiyon simidine titreşim vererek 
sürücüyü uyarır.

Bluetooth Office ile işe gidiş geliş sürenizden en iyi şekilde 
faydalanın. Bluetooth bağlantısı sayesinde e-postalar, randevu-
lar, görevler ve metin mesajları Kontrol Ekranı‘nda gösterilebilir 
veya hoparlörlerden sesli şekilde okunabilir. Uyumlu mobil 
cihazların listesi için: www.bmw.com/bluetooth.

Burada gösterilen donanım görselleri yalnızca örnek amaçlıdır. Özellikler her BMW modelinde farklılık gösterebilir. Kontrol Ekranı ve gösterilen içeriğin sunumu modele bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir.

Sunulan görseller Mayıs 2015’te güncellenmiştir.



Yenilik ve teknoloji30 | 31

Şasi. 
Dinamik performans için kusursuz bir platform

Akılllı dört çeker xDrive sistemi her zaman olağanüstü bir çekiş sunarak, en zorlu yol yüzeyi koşullarına kusursuz biçimde 
uyum sağlar. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile otomobil yön dengesini korur ve şeridinde kalır. Saniyeden çok kısa 
bir sürede verilen tepki süreleri xDrive‘ın ideal yol tutuşu için tahrik gücünü iki aks arasında esnek olarak dağıtmasını sağlar. 
xDrive bu yolla dört çekerin çekiş, yön dengesi ve güvenlik gibi avantajlarını klasik BMW çevikliğiyle bir araya getirir.

Arkadan itiş klasik BMW direksiyon hassasiyeti, çeviklik ve sportif sürüş karakterinin temelini oluşturur. İtiş kuvvetinin ön  
tekerlekler yerine arkadan geldiğini görmek son derce hassas yönlendirme ve 50:50 oranında ideal ağırlık dağılımını mümkün 
kılar. Bu özellik virajlarda iyi bir çekiş ve yön dengesi sunar.

Opsiyonel otomatik sekiz ileri Steptronic Spor şanzıman1 kişisel sürüş stiline uyum sağlar. Konforlu seyirden son derece 
dinamik kullanıma kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. SPORT modunda vites geçişleri maksimum performansa yönelik yapılan-
dırılmıştır. Aynı zamanda vites kolu ya da direksiyon üzerindeki vites değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak vites değiştirilebilir.

Opsiyonel Adaptif M süspansiyon değişken amortisör kontrolünü içerir. Sürücü, Sürüş Deneyimi Kontrolü özelliğini kullanarak  
konforlu veya dinamik süspansiyon ayarları arasında seçim yapabilir. Otomobilin sportif görünümünü öne çıkarmak ve çevikliğini 
daha da artırmak için süspansiyon 10 mm alçaltılmıştır.

Opsiyonel Servotronic değişken spor direksiyon1 direkt ve çevik direksiyon tepkisi oluşturur ve direksiyonu çevirmek için 
daha az fiziksel efor gerektirir. Direksiyon açısına değişken direksiyon oranlarıyla tepki verir. Bu özellik daha dinamik sürüşlerde 
hakimiyeti artırır ve park etmeyi, manevrayı kolaylaştırır.

İdeal seviyede, 50:50 aks yükü dağıtımı kusursuz bir yön dengesi, çevik bir sürüş ve hassas direksiyon tepkisi sunmaya 
yardımcı olur. Kısa aks dışı mesafeye sahip uzun bir aks aralığıyla birlikte alçak bir ağırlık merkezi, bu olumlu sürüş karakteri  
için ideal koşulları oluşturur.

1 M235i xDrive ile standart olarak sunulur.

Dinamik Denge Kontrolü (DSC) her türlü kayma riskini 
algılar ve otomobili dengede tutar.

Güvenlik.
En son BMW teknolojisiyle benzersiz güvenlik

 Değişken ışık konrtrolüne sahip adaptif farlar her durumda  
ideal aydınlatma sağlar ve böylelikle aktif güvenliğin artırılmasına 
yardımcı olur.



Hava Perdesi hava akışını ön rüzgarlığa ve ön  
tekerleklere yönlendirerek türbülansı, hava direncini ve yakıt 
tüketimini azaltır.

 Lastik basınç monitörü. Her tekerlekteki sensörler lastik 
basıncını ve sıcaklığını değerlendirir, lastik basınç monitörü 
sürücüyü herhangi bir basınç kaybında uyarır.



Akıllı acil durum çağrısı* gerektiğinde cep telefonu 
kullanmadan BMW çağrı merkezi aracılığıyla en yakındaki 
kurtarma koordinasyon merkeziyle bağlantıya geçer.

 Sensöre dayalı takla koruma sistemi, otomobilin ters 
dönmesi durumunda Cabrio‘daki yolcuları korumak üzere 
otomatik olarak açılan devrilme çubuklarını içerir.



* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. Standart donanım   Opsiyonel donanım



BİREYSELLİK 
VE UYUM.
DONANIM: BMW Line’ları, BMW M Performance otomobilleri,donanım özellikleri,  
jantlar ve lastikler ile Orijinal BMWAksesuarları. 
 
RENKLER: Gövde renkleri ve iç tasarım renkleri. 
 
TEKNİK VERİLER: Ağırlık, motor, şanzıman, performans,yakıt tüketimi, jantlar,  
boyutlar ve çizimler. 
 
BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve BMW marka deneyimi.
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Opsiyonel 18 inç, Çift kollu, stil 385 hafif alaşım jantlarla opsiyonel Metalik Sparkling 
Kahverengi gövde renginde BMW 2 Serisi Cabrio.

TEMEL DONANIM.

01

Donanım

Terra renginde opsiyonel Dakota deri koltuklar, iç tasarıma şık ve konforlu bir  
atmosfer kazandırır.

[ 01 ]

02

[ 02 ]

03

16 inç, V kollu, stil 378 hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 205/55 R 16 lastikler (218i, 220i, 
218d, 220d ve 220d xDrive modellerinde standart olarak sunulur1).

Opsiyonel 17 inç, Y kollu, stil 380 hafif alaşım jantlarla (228i ve 225d modelinde  
standarttır) Opsiyonel Alp Beyazı gövde renginde BMW 2 Serisi Coupé.

04 05

[ 05 ][ 03 ]

[ 04 ] Standart deri direksiyon, tek bölgeli otomatik klima, 6,5 inç ekranlı BMW Professional 
Radyo ve opsiyonel çok fonksiyonlu tuşlara sahip kokpit anında iyi bir izlenim bırakır.

1 Yalnızca BMW 2 Serisi Coupé için sunulur.
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İki renkli kokpit iç tasarıma premium bir görünüm kazandırır. Çok fonksiyonlu spor deri 
direksiyon mükemmel bir kavrama sunar.

LUXURY LINE.

Dış donanım özellikleri:
 
 On bir adet özel olarak tasarlanmış parlak Krom çubuklu BMW  
 böbrek ızgaraları 
 Parlak Krom özel tasarım ön tampon 
 17 inç, Y kollu, stil 380 hafif alaşım jantlar 
 18 inç, V kollu, stil 387 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle; farklı  
 jant seçenekleri mevcuttur 
 Yan kısımda “Luxury Line” yazısı 
 Dış Chrome-Line 
 Parlak Krom özel tasarım arka tampon 
 Parlak Krom egzoz çıkışı

01  03 

Donanım

17 inç, Y kollu, stil 380 hafif alaşım jantlar, 7 J x 17, 205/50 R 17 lastiklerle.Yanda “Luxury Line” yazısı.

[ 01 ]

[ 04 ][ 02 ]

04 02  05 

Önde koltuk ısıtmalı Oyster renginde Dakota deri döşemeli koltuklar iç tasarımda  
kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir atmosfer yaratır.

18 inç, V kollu, stil 387 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 7,5 J x 18, 225/40 R 
18 lastikler, arkada 8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

[ 03 ]

[ 05 ]

İç donanım özellikleri:
 
 “BMW” yazılı alüminyum kapı eşik kaplamaları 
 Koyu Oyster vurgulu Oyster dakota deri koltuklar, alternatif olarak  
 Terra Dakota deri koltuklar; ilave döşeme seçenekleri mevcuttur 
 Spor deri direksiyon 
 Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı 
 Mat Gümüş vurgulu Fineline Stream ahşap kaplama, alternatif olarak  
 mat Gümüş vurgulu Fineline Pure ahşap kaplama; ilave kaplama  
 seçenekleri mevcuttur 
 Turuncu/kırmızı veya beyaz değişken Ortam aydınlatması 
 Aydınlatma paketi

06 

Opsiyonel Metalik Gri / Moonlight gövde renginde BMW 2 Serisi Coupé Luxury Line.Metalik Mavi / Deep Sea gövde renginde BMW 2 Serisi Cabrio Luxury Line.

07 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

[ 07 ][ 06 ]
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Kırmızı vurgulu opsiyonel Siyah Dakota deri spor kotuklar sportif görünümü pekiştirir.

SPORT LINE.

Dış donanım özellikleri:

 Parlak Siyah renkte özel olarak tasarlanmış sekiz çubuklu BMW  
 böbrek ızgaraları 
 Parlak Siyah renkte özel tasarım ön tampon 
 17 inç, Yıldız kollu, stil 379 hafif alaşım jantlar 
 18 inç, Çift kollu, stil 384 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle; farklı jant  
 seçenekleri mevcuttur 
 Yanda “Sport Line” yazısı 
 Parlak Siyah renkte, alternatif olarak gövde renginde dış ayna kapakları 
 Parlak Siyah renkte özel tasarım arka tampon 
 Siyah krom egzoz çıkışı

01  03 

Donanım

17 inç, Yıldız kollu, stil 379 hafif alaşım jantlar, 7,5 J x 17, 225/45 R 17 lastiklerle.Yanda “Sport Line” yazısı.

[ 01 ]

[ 04 ][ 02 ]

04 02  05 

Parlak Siyah iç kaplama ve kırmızı vurgu şeridi içeren kokpit, iç tasarımda sportif ve şık  
bir görünüm oluşturur.

18 inç, Çift kollu, stil 384 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 7,5 J x 18, 225/40 R 
18 lastikler, arkada 8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

[ 03 ]

[ 05 ]

İç donanım özellikleri:

 “BMW“ yazılı alüminyum kapı eşik kaplamaları 
 Gri veya kırmızı vurgulu Antrasit Track kumaş spor koltuklar 
 Siyah vurgulu Mercan Kırmızısı Dakota deri spor koltuklar; ilave döşeme  
 seçenekleri mevcuttur 
 Kırmızı kontrast dikişli spor deri direksiyon, alternatif olarak siyah dikişli  
 olarak da sunulur 
 Kırmızı detaylara sahip otomobil anahtarı 
 Kırmızı kadranlı ve kontrast halkalı hız ve devir göstergesi içeren  
 gösterge paneli 
 Mat Mercan Kırmızı vurgulu Parlak Siyah iç tasarım 
 Mat Gümüş vurgulu Fineline Pure ahşap kaplama; ilave kaplama  
 seçenekleri mevcuttur 
 Turuncu/kırmızı veya beyaz değişken Ortam aydınlatması 
 Sürücü ayak bölümünün yan tarafında diz yastığı 
 İlave SPORT+ modu içeren Sürüş Deneyimi Kontrolü 
 Aydınlatma paketi

06 

Opsiyonel Metalik Beyaz / Mineral gövde renginde BMW 2 Serisi Cabrio Sport Line.Opsiyonel Metalik Gri / Mineral gövde renginde BMW 2 Serisi Coupé Sport Line.

07 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

[ 07 ][ 06 ]
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Çok fonksiyonlu M deri direksiyon, Alüminyum Hexagon iç kaplamayla birlikte iç  
tasarımda sportif bir görünüm oluşturur.

M SPORT PAKET.

Dış donanım özellikleri:

 Ön rüzgarlık, marşpiye ve Koyu Shadow metalik difüzör ek parçasını  
 içeren M Aerodinamik paketi 
 Ön kısımları parlak Siyah renkte sekiz adet, özel tasarım çubuğa sahip  
 BMW böbrek ızgaraları 
 17 inç, Çift kollu, stil 460 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle 
 18 inç, Çift kollu, stil 461 M, metalik Koyu Gri M hafif alaşım jantlar,  
 karma lastiklerle 
 M Spor süspansiyon 
 Adaptif M süspansiyon 
 BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama 
 Yanda “M” logosu 
 Parlak Krom egzoz çıkışı 
 Özel metalik Estoril Mavi gövde rengi, farklı gövde rengi seçenekleri  
 de mevcuttur 
 Mavi fren kaliperlerine sahip M Spor frenler

01  03 

Donanım

17 inç, Çift kollu, stil 460 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 7,5 J x 17,  
225/45 R 17 lastikler, arkada 8 J x 17, 245/40 R 17 lastikler.

[ 01 ]

[ 02 ]

1 Yalnızca 6 ileri düz şanzıman ile birlikte sunulur.

02  04 

Royal Mavi kontrast dikişli Hexagon Antrasit kumaş/Alcantara kombinasyonu spor  
koltuklar, güçlü, sportif görünümü pekiştirir.

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

[ 03 ]

[ 04 ]

İç donanım özellikleri:

 M kapı eşik kaplamaları, M sürücü ayak dayaması, sürücü ayak bölümünün  
 yan kısmında diz yastığı 
 Kumaş/alcantara kombinasyonu Hexagon antrasit spor ön koltuklar; ilave  
 döşeme seçenekleri mevcuttur 
 M deri direksiyon 
 BMW Individual antrasit tavan (yalnızca BMW 2 Serisi Coupé) 
 Kırmızı kadranlı ve kontrast halkalı hız göstergesi ve devir sayacı içeren  
 gösterge paneli 
 Mat Mavi vurgulu Alüminyum Hexagon iç kaplama; farklı opsiyonel  
 kaplama seçenekleri mevcuttur 
 “M” logolu kısaltılmış vites kolu1 
 İlave SPORT+ modu içeren Sürüş Deneyimi Kontrolü 
 Turuncu/kırmızı veya beyaz değişken ortam aydınlatması 
 Estoril Mavi detaylara sahip otomobil anahtarı 
 Aydınlatma paketi

05 

Opsiyonel, özel metalik Estoril Mavi gövde renginde BMW 2 Serisi Coupé ve BMW 2 Serisi Cabrio M Sport paket.

06 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

[ 05 I 06 ] 
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 M GENLERİ DAHİLDİR.
BMW M mühendisleri sahip oldukları deneyimle BMW M235i modelinde motor, süspansiyon ve direksiyon 
arasında hassas bir ayarı mümkün kıldı. Bu modelde hassas ve sportif direksiyon hakimiyeti direksiyonun arkasında 
olağanüstü yoğun bir sürüş deneyimi sunar. M Performance TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motor, 
benzersiz sesiyle birlikte 326 bg (240 kW) güç ve maksimum 450 Nm tork sunar. Opsiyonel akıllı dört çeker xDrive 
sistemi, gücü akıcı biçimde yola aktarır ve BMW M235i Cabrio ile birlikte de sunulur. Dinamik Amortisör Kontrolü 
özelliğine sahip opsiyonel adaptif süspansiyon, değişken spor direksiyon, opsiyonel 8 ileri Steptronic Spor 
şanzımanın yanı sıra Koyu Gri özel 18 inç hafif alaşım jantlar gibi özelliklerin tümü dinamik sürüş karakterine katkıda 
bulunur. Metalik Koyu Gri kaplama dış aynaların yanı sıra genişletilmiş hava girişlerine sahip M Aerodinamik paketi1, 
karakteristik marşpiyeller ve difüzör ekine sahip arka rüzgarlık otomobilin dinamik karakterini öne çıkarır. Bu tema  
iç tasarımda konturlu M spor koltuklar ve yüksek kavrama özellikli M deri direksiyonla devam eder.

Yazı. Otomobilin arka tasarımında belirgin bir M235i isimliği yer alır. Kapı eşik kaplamalarında da M235i yazısı yer alır.

Donanım

 BMW M235İ COUPÉ VE CABRIO.

1 Sis farları M235i M Aerodinamik paketi ile birlikte sunulmaz.
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Otomatik uzun far fonksiyonu, karşıdan gelen veya önde 
seyreden otomobillere bağlı olarak uzun ve kısa huzmeli farları 
otomatik olarak etkinleştirir ve gece sürüşü sırasnda sürücüye 
yardımcı olur.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ]

Cam kayar/havalandırmalı tavan, elektrikli, güneş ışığına 
karşı korumalı, sıkışıklık önleme ve konforlu açma ve kapama 
işlevi (BMW 2 Serisi Coupé).

[ 02 ]

BMW Individual parlak Shadow Line tasarım paketi 
parlak Siyah renkte çeşitli dış donanım özellikleri içerir  
(M235i ve M235i xDrive ile standart olarak sunulur).

[ 03 ]

Xenon farlar (M235i ve M235i xDrive ile standart olarak 
sunulur) görüşü iyileştirir, adaptif farlarla bir arada kullanıldığın-
da her türlü sürüş durumunda optimum aydınlatma sağlar.

[ 04 ]

Parlak Krom detaylara sahip Dış Chrome-Line tasarımı 
otomobile son derece sofistike bir görünüm kazandırır  
(228i ve 225d ile standart olarak sunulur).

[ 05 ]

Ön rüzgarlıktaki sis farları daha iyi görüş sağlar ve 
güvenliği artırır1 (228i ve 225d modelinde standart olarak 
sunulur).

[ 06 ]

LED teknolojisine sahip çarpıcı stop lambaları sayesinde 
otomobilin bir BMW olduğu hemen anlaşılır.
[ 07 ]

01  04 

02 

05  06 

03  07 

1  M235i ve M235i xDrive ile birlikte sunulmaz.
2 Maksimum 50 km/sa hıza kadar tamamen otomatik açma ve kapama işlevi sunar.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

08  12 

09  11  13 

10  14 

Konfor erişim sistemi otomobilin anahtarını kullanmak 
zorunda kalmadan kapıların açılmasını ve motorun çalıştırılmasını  
mümkün kılar.

[ 08 ]

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

[ 09 ]

Elektrikli softtop olağanüstü yalıtım özelliğiyle öne  
çıkar ve sürüş sırasında açılabilir ve kapatılabilir.2
[ 10 ]

Siyah Krom egzoz çıkışı, tekli (burada 218i, 220i, 218d 
Sport Line ile gösterilmiştir).
[ 11 ]

Römork çeki demirinin çıkarılabilir çeki topuzu1, çeki 
demiri kullanılmadığında otomobilin sportif arka tasarımının 
görünümünün korunmasını sağlar.

[ 12 ]

Softtop’ta kullanılan çizilmeye dayanıklı arka cam  
otomobilin arka kısmında kapsamlı görüş sunar. Softtop  
katlandığında bagaj bölümü içerisine tamamen yerleştirilir  
(BMW 2 Serisi Cabrio).

[ 13 ]

Rüzgar koruyucu sürücü ve ön yolcuya hava akımına 
karşı etkili biçimde koruma sağlar. Kullanılmadığında çan-
tasıyla birlikte tamamen bagaj bölümü içine yerleştirilebilir 
(BMW 2 Serisi Cabrio).

[ 14 ]
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Standart ön koltuklar ileri/geri pozisyonu, sırtlık açısı, 
başlık ve koltuk yüksekliği ile kolay giriş fonksiyonu dahil olmak 
üzere manuel ayar seçenekleri içerir.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.
Donanım

[ 01 ]

iDrive Dokunmatik Controller (Professional Navigation 
Sisteminin bir parçasıdır): Dokunmatik iDrive Controller aracılı-
ğıyla sezgisel kontrol.

[ 02 ]

Şekillendirilmiş baş parmak dayamalarına sahip Siyah 
“Walknappa” deri, çok fonksiyonlu M deri direksiyon.2
[ 03 ]

Rahat kavrama ve çeşitli otomobil sistemlerinin kolaylık-
la kullanılabilmesi için daha kalın direksiyon simidi ile üç kollu, 
siyah renkte, çok fonksiyonlu spor deri direksiyon (228i ve 
225d modellerinde standart olarak sunulur).

[ 04 ]

Spor ön koltuklar, çeşitli koltuk bölümlerinin elektronik 
olarak ayarlanabilmesi sayesinde olağanüstü konfor ve kusur-
suz yan destek sunar.

[ 05 ]

Otomatik sekiz ileri Steptronic Sport şanzıman, konforlu 
seyirden çok daha dinamik bir sürüş stiline kadar her sürüş 
stilini mümkün kılar (M235i xDrive ve 225d modellerinde 
standart olarak sunulur).

[ 06 ]

Çift bölgeli otomatik klima, aktif karbon filtreli Otomatik 
Hava Devridaimi (AAR) ile buğu ve güneş ışığı sezicilerini içerir.2
[ 07 ]

01 

04 

02 

05 

06 

03  07 

1 Bu işlevin çalışması karanlık veya sis nedeniyle sınırlanabilir.
2 M235i ve M235i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım 

08  11 

09 

10 

12 

13 

Aydınlatma paketi daha fazla rahatlık ve premium 
görünüm için otomobilin içinde ve dışında çeşitli LED ışıklara 
sahiptir. Yukarıdaki resimde ortam aydınlatması özelliği göste-
rilmiştir (dahildir).

[ 08 ]

Üç boyutlu harita görüntüleme özellikli 8,8 inç renkli 
LCD ekran ve 20GB sabit disk alanı içeren Professional 
Navigation Sistemi.

[ 09 ]

Sollama yapılmaz işaretine sahip Hız Limiti Bilgisi, hız 
limitlerinin yanı sıra sollamanın yasak olduğu alanlar hakkında 
da bilgi verir.

[ 10 ]

360 W dijital amplifikatör, 7 kanal, otomobile özel 
ekolayzer ve merkezi hoparlör dahil olmak üzere 12 hoparlöre 
sahip Harman Kardon surround ses sistemi.

[ 11 ] Sürüş Asistanı1 güvenlik donanımı yanlışlıkla şerit değiş-
tirme veya olası çarpışma durumunda sürücünün dikkatini çe-
ker ve acil bir durumda otomatik olarak fren yapar.

[ 13 ]

Sırtlık katlandığında, uzun nesnelerin taşınmasını  
sağlayan uzunlamasına yükleme alanı elde edilir.
[ 14 ]

14 

Geri görüş kamerası, otomobilin arkasındaki alanı Kontrol 
Ekranında gösterir. İnteraktif kilavuz çizgileri ve engelleri göste-
ren işaretler geri manevra sırasında sürücüye yardımcı olur.

[ 12 ]
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16 inç, V kollu, stil 378 hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastikler (218i, 220i, 218d, 220d ve 220d xDrive1 
modellerinde standart olarak sunulur).

JANTLAR VE LASTİKLER.
Donanım

[ 01 ] 

17 inç, Çift kollu, stil 655 hafif alaşım jantlar, 7,5 J x 17, 
225/45 R 17 lastiklerle.

[ 02 ]

18 inç, Çift kollu, stil 385 hafif alaşım jantlar, karma 
lastiklerle, önde 7,5 J x 18, 225/40 R18 lastikler, arkada  
8 J x 18, 245/35 R 18 lastiklerle.

[ 03 ] 

16 inç, Yıldız kollu, stil 376 hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastiklerle2.
[ 04 ] 

16 inç, Yıldız kollu, stil 654 hafif alaşım jantlar, 7 J x 16, 
205/55 R 16 lastiklerle2.

[ 05 ]

17 inç, Türbin kollu, stil 381 hafif alaşım jantlar, 7,5 J x 17, 
225/45 R17 lastikler.
[ 06 ] 

19 inç, Çift kollu, stil 405 M, BMW M Performance hafif 
alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde 7,5 J x 19, 225/35 R 19 
lastikler, arkada 8 J x 19, 245/30 R 19 lastiklerle.3

[ 07 ]

19 inç, Çift kollu, stil 361, Koyu Gri hafif alaşım jantlar, 
karma lastiklerle, önde 7,5 J x 19, 225/35 R 19 lastikler, 
arkada 8 J x 19, 245/30 R 19 lastiklerle.

[ 08 ]

01  04  

07 05 02 

06 

03 

1 Yalnızca BMW 2 Serisi Coupé için sunulur.
2 228i ve 225d modellerinde sunulmaz.
3 Lastik ve jant tasarımları Orijinal BMW Aksesuarları altında şu adreste bulunabilir: www.bmw.com/accessories

08 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım   Aksesuarlar  ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

Orijinal BMW Aksesuarları dış tasarım, iç tasarım, iletişim ve bilgi ile taşıma ve bagaj bölümü çözümleri gibi çok sayıda kategoride sunulmaktadır. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız, size tüm  
Orijinal BMW Aksesuarlarını içeren özel bir aksesuar kataloğu sunmaktan ve önerilerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.bmw.com/accessories.

01

05

06

02

04

03

Yarış bisikleti taşıyıcı son derece kaliteli malzemeden 
üretilmiştir ve basit bir kelepçe sistemi kullanılarak kolaylıkla 
tavana monte edilebilir. Alet kullanmaya gerek yoktur.

[ 01 ] 

Seyahat ve Konfor sistemine ait giysi askısı, giysilerin 
kırışmadan taşınmasını sağlar. Otomobil dışında kullanılmak 
üzere yerinden çıkarılabilir.

[ 02 ] 

Duvardan duvara bagaj bölümü paspası, Sport.  
Bu dayanıklı, kaymaz paspas bagajı kir ve neme karşı korur.  
Siyah ve kırmızı renkteki tasarımı Sport Line‘ı tamamlar.

[ 03 ] 

Mevcut birçok cep telefonu modelleri için anten  
bağlantısının yanı sıra, saklama ve şarj özeliği sunan ve  
otomobil içinde telefon kullanımını daha rahat hale getiren 
snap-in adaptörü mevcuttur.

[ 04 ] 

Uyumlu Apple iPod™ ve iPhone™ cihazların  
entegrasyonu ve aynı anda şarj edilmesini sağlayan  
dayanıklı USB adaptör.

[ 05 ] 

Her türlü hava koşuluna uygun zemin paspasları, 
Sport. Ön ayak boşluklarıyla kusursuz biçimde uyum sağlayan 
paspaslar nem, kir ve küfe karşı koruma sağlar. Siyah ve kırmızı 
renkteki tasarımı Sport Line.‘ı tamamlar

[ 06 ] 



1 M Sport paket, M235i ve M235i xDrive için standart olarak sunulur.
2 Aynı zamanda M Sport paket, M235i ve M235i xDrive için  
 opsiyonel olarak sunulur.
3 Yalnızca M Sport paket, M235i ve M235i xDrive ile sunulur.
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GÖVDE RENKLERİ.

Opak 300 Alp Beyazı1

Metalik B53 Sparkling Kahverengi

Opak 668 Siyah Metalik 475 Safir Siyah2

Metalik A76 Deniz Mavisi Metalik B38 Mavi / Gece

Metalik B39 Gri / Mineral2 Metalik A96 Beyaz / Mineral2 Metalik A83 Buzul Gri2

M SPORT PACKAGE

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Metalik B66 Gri / Moonlight Metalik B45 Estoril Mavi3

Metalik B44 Valencia Turuncu

[ Renk Örnekleri ] Yukarıdaki renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, gövde rengi ve döşeme renklerinin basılı hallerinin her zaman için orijinallerinin renk görünümünü bire 
bir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı tavsiye ederiz. Yetkili satıcılarımız size örnek göstermekten ve tüm özel taleplerinizle 
ilgilenmekten memnuniyet duyacaktır.

Metalik A75 Kırmızı/Melbourne2
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İÇ TASARIM RENKLERİ.

KUMAŞ

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 ve başlık seçilen döşeme rengine bağlıdır.

KUMAŞ/DERİ  
KOMBİNASYONU

DERİ
 Base model Move kumaş  

BDAT Antrasit

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

 Sport Line Track kumaş  
BEL2 Antrasit,  
kırmızı vurgulu

 Sport Line Track kumaş  
BEL1 Antrasit,  
gri vurgulu

 M Sport package Hexagon kumaş/Alcantara 
kombinasyonu 
HAAT Antrasit1

 Base model
 Sport Line

Breeze kumaş/deri 
kombinasyonu  
CBAT Antrasit,  
Siyah iç tasarım

 Base model
 Sport Line

Breeze kumaş/deri 
kombinasyonu  
CBOP Oyster,  
Siyah iç tasarım

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

Dakota leather  
LCSW Black2, 3

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

Dakota deri  
LCB8 Terra2, 3

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

Dakota deri  
LCOM Oyster,  
koyu Oyster vurgulu,  
Siyah iç tasarım2, 3

 Sport Line
 M Sport package

Dakota deri  
LCL5 Mercan Kırmızısı, 
siyah vurgulu2, 3

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

Dakota deri  
LCL9 Oyster,  
koyu Oyster vurgulu, 
Oyster iç tasarım2, 3

 Sport Line Dakota deri  
LCL3 Siyah,  
Kırmızı vurgulu3

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

1 Aynı zamanda M235i ve M235i xDrive ile standart olarak sunulur.
2 M235i ve M235i xDrive ile opsiyonel olarak sunulur.
3 BMW 2 Serisi Cabrio için Dakota deri, ön ve arka koltuklarda, merkezi kol dayamasında ve kapı kol  
 dayamalarında Güneş Işığını Yansıtma Teknolojisine sahiptir.

 Base model 4CG Mat Saten Gümüş

 Base model
 Sport Line

4GH Parlak koyu mat 
Gümüş vurgulu

 Base model
 Sport Line
 M Sport package

4GD Parlak Siyah, mat 
Gümüş vurgulu2

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

4GK İnce Zımparalanmış 
Alüminyum, mat Gümüş 
vurgulu1

 Sport Line 4LV Parlak Siyah, mat 
Mercan Kırmızısı vurgulu

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

4FT İnce zımparalanmış 
alüminyum, parlak siyah 
vurgulu1

 M Sport package 4WF Alüminyum Hexagon, 
mat Mavi vurgulu1

 M Sport package 4WG Alüminyum Hexagon, 
parlak Siyah vurgulu1

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

4LC Fineline Stream  
ahşap kaplama,  
mat gümüş vurgulu2

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

4F8 Fineline Pure  
ahşap kaplama, mat 
Gümüş vurgulu2

Siyah1

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

Oyster

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

388 Siyah1

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

3YA Antrasit Gümüş2

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package

3YF Kahverengi Gümüş2

İÇ KAPLAMALAR Aşağıdakilerle sunulur:

İÇ TASARIM KAPLAMALARI Aşağıdakilerle sunulur:

SOFT TOP RENKLERİ Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

 Base model
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport package
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BMW 2 Serisi COUPÉ
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Ağırlık
Yüksüz AB1 kg 1415 [1435] 1425 [1440] 1460 [1480] 1530 [1545] 1450 [1470] 1465 [1485] [1505]

Yüksüz AB1 (xDrive) kg – – – [1600] – [1560] –

İzin verilen maksimum ağırlık kg 1850 [1870] 1860 [1875] 1895 [1915] 1965 [1980] 1885 [1905] 1900 [1920] [1940]

İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive) kg – – – [2035] – [1995] –

İzin verilen yük kg 510 510 510 510 510 510 510

İzin verilen yük (xDrive) kg – – – [510] – [510] –

İzin verilen römork yükü, frensiz2 kg 680 680 700 – 690 710 710

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

İzin verilen römork yükü, frenli, maks. %12 eğim2/
maks. %8 eğim2 kg 1300/1500 1200/1200 1200/1200 – 1500/1500 1500/1500 1500/1500

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

Motor 3, 4

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

Kapasite cc 1499 1997 1997 2979 1995 1995 1995

Maks. güç/motor devri  bg(kW)/
dev/dk 136 (100)/4400 184 (135)/5000 245 (180)/5000 326 (235)/5800 150 (110)/4000 190 (140)/4000 224 (165)/4400

Maks. tork/motor devri Nm/dev/dk 220/1250 – 4300 270/1250–4500 350/1250–4800 450/1300–4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000

Güç aktarımı

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

Dört çeker Arkadan itiş

Standart şanzıman 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 – 8 ileri  

Steptronic –

Performans
Azami hız km/h 210 [210] 235 [230] 2506 [2506] 2506 [2506] 213 [213] 230 [230] [243]

Azami hız (xDrive) sn – – – [2506] – [225] –

0 – 100 km/sa arası hızlanma sn 8.8 [8.9] 7,0 [7,1] 5,8 [5,7] 5,0 [4,8] 8.4 [8.2] 7.1 [7.0] [6.2]

0 – 100 km/sa arası hızlanma (xDrive) sn – – – [4.6] – [6.9] –

Yakıt tüketimi 3, 4, 5

Şehir içi l/100 km 6.3 – 6.9
[6.2 – 6.8]

8,3– 8,7
[7,7–8,1]

8,7– 8,8 
[8,5]

10,9
[10,3]

4.8 – 5.3
[4.6 – 5.0]

5,0 – 5,4
[4,4 – 4,8] [5.1 – 5.4]

Şehir içi (xDrive) l/100 km – – – [10,8] – [5,1 – 5,5] –

Şehir dışı l/100 km 4.4 – 4.8
[4.4 – 4.8]

4,8 –5,1 
[4,6 – 4,8] 5,4 [5,1] 6,4

[5,9]
3.6 – 3.9

[3.4 – 3.8]
3,5 – 3,8

[3,4 – 3,7] [3.9 – 4.1]

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – – – [6,1] – [3.9 – 4.3] –

Ortalama l/100 km 5.1 – 5.6
[5.1 – 5.5]

6,1 – 6,4
[5,7 – 6,0]

6,6
[6,3 – 6,4]

8,1
[7,6]

4.0 – 4.4
[3.8 – 4.2]

4,1 – 4,4
[3,8 –4,1] [4.3 – 4.6]

Ortalama (xDrive) l/100 km – – – [7,8] – [4.3 – 4.7] –

Ortalama CO2 emisyonu gr/km 119 – 130
[118 – 129]

142 – 149
[134 – 141]

154 – 155
[148 – 149]

189
[176]

106 – 116
[101 – 111]

107 – 115
[99 – 107] [114 – 121]

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) gr/km – – – [182] – [113 – 124] –

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

Jantlar

Lastik boyutları ön/arka 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 205/50 R 17 W 225/40/ 
245/35 ZR 18 Y 205/55 R 16 V 205/55 R 16 V 205/50 R 17 Y

Jant boyutları ön/arka 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 17 7.5/8 J x 18 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 17

Malzeme hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım
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Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsindendir.

1 Belirtilen rakam yüzde 90 oranında dolu depo, 68kg‘lik sürücü ve 7kg bagaj değerlerini varsaymaktadır.  
 Boş ağırlık standart donanıma sahip otomobiller için geçerlidir. Opsiyonel donanım bu rakamı yükseltebilir. 
2 İzin verilen maksimum çeki demiri yükü göz önünde bulundurulmakla birlikte, gerçek römork ağırlığı izin verilen  
 maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
3 BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum  
 %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek sınıf yakıtlar da kullanılabilir. Güç ve tüketim değerleri RON 98  
 yakıt için geçerlidir.

4 Bütün motorlar EU6 emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi, mesafenin yaklaşık üçte birinin şehir  
 trafiğinde, üçte ikisinin ise şehir dışında kat edildiği ECE sürüş döngüsüne uygun şekilde belirlenmiştir  
 (kat edilen mesafe bazında). CO2 emisyonu yakıt tüketimine ek olarak ölçülür.
5 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen jant/lastik boyutuna bağlıdır. Opsiyonel donanım bu rakamları  
 yükseltebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışın.
6 Elektronik olarak sınırlanmıştır.

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.
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BMW 2 SERISI CABRIO
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Ağırlık
Yüksüz, AB1 kg 1570 [1590] 1585 [1605] 1610 [1630] 1675 [1695] 1595 [1615] 1610 [1630] [1650]

Yüksüz AB1 (xDrive) kg – – – [1745] – – –

İzin verilen maksimum ağırlık kg 1965 [1985] 1980 [2000] 1975 [1995] 2030 [2050] 1990 [2010] 2005 [2025] [2015]

İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive) kg – – – [2110] – – –

İzin verilen yük kg 470 470 [470] 440 [440] 430 [430] 470 [470] 470 [470] [440]

İzin verilen yük (xDrive) kg – – – [430] – – –

İzin verilen römork yükü, frensiz2 kg 750 750 [750] 750 [750] – 750 [750] 750 [750] [750]

İzin verilen römork yükü, frensiz2 (xDrive) kg – – – – – – –

İzin verilen römork yükü, frenli, maks. %12 eğim2/ 
maks. %8 eğim2 kg 1300/1500 1200/1200 1200/1200 – 1500/1500 1500/1500 1500/1500

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

Motor 3, 4

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

Kapasite cc 1499 1997 1997 2979 1995 1995 1995

Maks. güç/motor devri bg(kW)/
dev/dk

136 (100)/ 
4400

184 (135)/
 5000 – 6250

245 (180)/
5000

326 (240)/
5800

150 (110)/ 
4000

190 (140)/ 
4000

224 (165)/ 
4400

Maks. tork/motor devri Nm/dev/dk 220/1250–4300 270/1250 – 4500 350/1250 – 4800 450/1300 – 4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000

Güç aktarımı

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

Standart şanzıman 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 – – –

Performans
Azami hız km/sa 207 [205] 231 [226] 2506 [2506] 2506 [2506] 208 [205] 225 [225] [235]

Azami hız (xDrive) – – – [2506] – – –

0 – 100 km/sa arası hızlanma sn 9.4 [9.6] 7.5 [7.7] 6,1 [6,0] 5,2 [5,0] 8.9 [8.7] 7.5 [7.4] [6.4]

0 – 100 km/sa arası hızlanma (xDrive) – – – [4,9] – – –

Yakıt tüketimi 3, 4, 5

Şehir içi l/100 km 6.9 – 7.5
[6.5 – 7.1]

8,9– 9,4
[8,3 – 8,7]

9,1 – 9.3
[8.8 – 9.0]

11.5 
[10,7]

5.1 – 5.6
[4.9 – 5.4]

5.5 – 5.8 
[4.7– 5.2] [5.4 – 5.7]

Şehir içi (xDrive) l/100 km – – – [11,3] – – –

Şehir dışı l/100 km 4.7 – 5.1 
[4.6 – 5.0]

5,1– 5,4
[5,0 – 5,2]

5,5 – 5,6
[5,3 – 5,4]

6,8
[6,2]

3,9 –4,2
[3,6 –3,9 ]

3,8–4,1 
[3,7 – 4,0] [4,1 – 4,4]

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – – – [6.5] – – –

Ortalama l/100 km 5,5–6,0  
[5,3 – 5,8]

6,5 – 6,9
[6,2– 6,5]

6,8 –  7,0
[6,6  –  6,7]

8,5
[7,9]

4,3 – 4,7
[4,1– 4,5]

4,4– 4,7
[4,1 – 4,4] [4.6 – 4.9]

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

Ortalama CO2 emisyonu gr/km 129 – 139
[124– 134]

152 – 161
[144 –152 ]

159 – 163
[154 – 157]

199
[184]

114 – 124
[108 – 118]

116 –124
[108– 117] [121 – 128]

Ortalama CO2 emisyonu (xDrive) gr/km – – – [193] – – –

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

Jantlar

Lastik boyutları ön/arka 205/55 R 16 H 205/55 R 16 W 205/50 R 17 Y 225/40/245/35 
ZR 18 Y 205/55 R 16 V 205/55 R 16 W 205/50 R 17 Y

Jant boyutları ön/arka 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 17 7.5/8 J x 18 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 17

Malzeme hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım
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1 Belirtilen rakam yüzde 90 oranında dolu depo, 68kg‘lik sürücü ve 7kg bagaj değerlerini varsaymaktadır. 
 Boş ağırlık standart donanıma sahip otomobiller için geçerlidir. Opsiyonel donanım bu rakamı yükseltebilir.
2 Değerler xDrive modelleri için farklı olabilir.
3 BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum  
 %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek sınıf yakıtlar da kullanılabilir. Güç ve tüketim değerleri RON 98  
 yakıt için geçerlidir.

4 Bütün motorlar EU6 emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi, mesafenin yaklaşık üçte birinin şehir  
 trafiğinde, üçte ikisinin ise şehir dışında kat edildiği ECE sürüş döngüsüne uygun şekilde belirlenmiştir  
 (kat edilen mesafe bazında). CO2 emisyonu yakıt tüketimine ek olarak ölçülür. 
5 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen jant/lastik boyutuna bağlıdır. Opsiyonel donanım bu rakamları  
 yükseltebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışın.
6 Elektronik olarak sınırlanmıştır.

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.

Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsindendir.



58 | 59

 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

www.bmw.com.tr
Sheer  

Driving Pleasure

Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen otomobillere ait 
özellikleri ve yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel) gösterir. Bunlar arasında kısmen 
standart donanımda yer almayan opsiyonel donanım ve aksesuarlar bulunmaktadır. Diğer pazarla-
rın özel şartlarına uygun olarak modellerde, standart ve opsiyonel donanımda değişiklikler olabilir. 
Ülkeye özgü otomobil standartları hakkında daha kesin bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW 
Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.
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