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Her sayfada video klipler, fotoğraf galerileri 
ve çok daha fazlasını içeren heyecan verici 
dijital içeriğe ulaşabilmenizi sağlayan bir 
QR kodu mevcuttur.

Cep telefonu sözleşmenize bağlı olarak internete 
erişim için ek ücret uygulanabilir.

İşletim sisteminizden uygun 
bir QR okuyucusu yükleyin. 
Ardından, QR okuyucusunu 
başlatın ve akıllı telefonunuzun 
ya da tabletinizin kamerasını 
QR kodunun üzerine tutun.

BMW  Serisi'ni dijital bir 
katalog ile de keşfedebilirsiniz. 
Yapmanız gereken tek şey, 
cihazınıza uygun BMW 
Katalog uygulamasını yükleyip 
istediğiniz modeli seçmektir.

BMW 

KATALOG

BMW, kusursuz sürüş keyfi demektir. En güzeli 

de, herkesin bu keyfi kendi kişisel tarzına göre 

deneyimleyebilmesidir. Bu büyüleyici çeşitliliği 

keşfetmek için:

www.bmw.com/BMWstories

KATALOGDA YER ALAN BİLGİLERDEN 
EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANIN.

#BMWstories

YENİ BMW  SERİSİ. 
GERÇEK SÜRÜŞ KEYFİ. RAKİPSİZ.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ.

BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR: 
BMW Effi cientDynamics felsefesinin odak noktası.



BMW EFFICIENT DYNAMICS:
Yakıt tasarrufunu eğlenceli hale getirir.



BMW CONNECTEDDRIVE:
Hizmet ve Uygulamalar ile Sürücü Destek Sistemi.



ŞASİ: 
Daha fazla sürüş keyfi  için yenilikçi sistemler.

GÜVENLİK:
Gelişmiş teknoloji hizmetinizde.





GÖSTERİLEN MODELLER.

BMW i SPORT LINE:
BMW TwinPower Turbo sıralı  silindirli benzinli motor, 
bg ( kW),  inç Yıldız kollu )  kodlu hafi f alaşım 
jantlar, Metalik Akdeniz Mavisi gövde rengi, koyu İstiridye 
vurgulu İstiridye Dakota deri koltuklar, Alüminyum iç 
kaplamalar, uzunlamasına ince zımparalanmış parlak Siyah 
vurgu kaplamalarıyla.

BMW e LUXURY LINE:
BMW TwinPower Turbo ) silindirli benzinli ve elektrikli motor, 
bg (kW),  inç Türbin stili ) kodlu hafi f alaşım jantlar, 
Metalik Buz Gümüşü gövde rengi, koyu İstiridye vurgulu Dakota 
deri döşeme koltuklar, İnci Krom vurgu kaplamalarıyla Fineline 
Antrasit ince ahşap kaplama.



BİREYSELLİK VE UYUMLULUK.

DONANIM: BMW Line'ları ve M Sport paket, BMW eDrive,
BMW Individual, donanımın öne çıkan özellikleri, jantlar ve lastikler 
ile Orijinal BMW Aksesuarları.



RENKLER: Gövde renkleri ve iç tasarım renkleri.

TEKNİK VERİLER: Ağırlık, motor, şanzıman, performans, 
yakıt tüketimi, jantlar ve boyutlara göre çizimler.



BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve 
BMW marka deneyimi.



Yakıt tüketimi ve CO

 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için   | . Sayfaları inceleyebilir veya 

Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.



ÖNE ÇIKAN TÜM ÖZELLİKLERİ 
 BU KISA VİDEODA KEŞFEDİN.

Keyif •ok yšnlŸdŸr. En heyecan verici yönü ise yeni

BMW  Serisi ve nefes kesen sportif tasarımına yansıtılmıştır. 

Akıllı işlevsellik, yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra sınırsız

 eğlenceye de yer açar. Sürüş keyfi  şehir içinde veya uzun 

hafta sonu kaçamaklarında her virajın, yolun ve yapacağınız 

her gezintinin unutulmaz olmasını sağlar. Nereye giderseniz 

gidin, varacağınız nokta keyiftir. Kendinizi akışa bırakın. Yeni 

BMW  Serisi'ni keşfedin!

 SPOR-

 YAŞAM-
 DENGE.



HAZIRLAN, HAREKETE GEÇ, EĞLEN!
Gerçek sürüş keyfi yle dolu  yıl. Yeni BMW  Serisi'nin uzun motor kapağı ve kısa aks aralığı gerçek bir 

performansı öne çıkarır. Sürüş deneyimi en başından itibaren etkileyicidir: BMW  i'deki bg ( kW) 

gücünde TwinPower Turbo motor bu sporcuyu yalnızca , saniye içerisinde  'dan    km'ye ulaştırırken, bu 

süre ) i xDrive'da yalnızca ), saniyedir. Hız sizi koltuğunuza yapıştırırken yeni BMW  Serisi'nde heyecanın 

yalnızca bir başlangıç olduğunun farkına varacaksınız.



EN GÜZEL İZLER 
YÜZÜNÜZE YANSIR.

İlk andan itibaren heyecanlı. Yeni BMW  Serisi her sürüşü özel bir etkinlik haline getirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek 

malzeme ve işçilik standartları sayesinde özellikle lüks detaylar sunar. Opsiyonel ortam aydınlatmasıyla kabinin içi özellikle 

şık ve zevkli bir biçimde aydınlatılmıştır. Hafi f açılı merkez konsolu ve opsiyonel BMW Head-Up Display gibi sürücü destek 

sistemleriyle de özellikle konforludur ve her yolculuğu keyifl i ve daha güvenli hale getirir. Bir kez direksiyonun arkasına 

geçtiğinizde, ayrılmak istemeyeceksiniz.





GERÇEK BİR SAFKAN. Üç kat daha fazla sporcu. İster benzinli ya da dizel, isterse de hibrit olsun, yeni BMW  Serisi performansından 
hiçbir zaman ödün vermez. Sportif ve verimli yaşam tarzını, dinamik ruhunu yansıtan bir tasarımla, kusursuzca birleştirir. 
Fakat gerçek becerisini yolda göstererek, her sürüşü gerçek bir mutluluk deneyimine dönüştürür. Hazır olduğunuz her 
an yeni BMW  Serisi de hazırdır.



HER ANIN BİR ENERJİSİ VARDIR. 
BU OTOMOBİLİNSE İKİ.

Çarpıcı dinamizm ve etkileyici verimlilik. Yeni BMW  Serisi eDrive her ikisini de deneyimleyebilmenizi 
sağlar. Elektrik motoru  kW güç üretir ve sıfır emisyon değeri ile  km/sa hıza ulaşır. kW gücündeki 
seri, içten yanmalı motorla birlikte  'dan    km/sa hıza yalnızca , saniyede ulaşır ve çok az miktarda 
yakıt tüketimiyle keyif dolu bir sürüş deneyimi sunar.

BMW  Serisi Sedan eDrive,  'nın ilk çeyreğinde sunulacaktır. Ön değerler (resmi onay beklenmektedir).



 YENİLİK VE
  TEKNOLOJİ.
BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR: BMW Effi cientDynamics felsefesinin 

odak noktası.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Yakıt tasarrufunu eğlenceli hale getirir.

BMW CONNECTEDDRIVE: Hizmet ve Uygulamalar ile Sürücü Destek Sistemi.

ŞASİ: Daha fazla sürüş keyfi  için yenilikçi sistemler.

GÜVENLİK: Gelişmiş teknoloji hizmetinizde.



 BMW TwinPower Turbo motorlar.
 BMW Ef� cientDynamics felsefesinin odak noktası.

BMW TwinPower Turbo teknolojisi sayesinde, BMW EfficientDynamics motor ailesinin yeni nesil BMW benzinli ve dizel 

üyeleri düşük devirlerde çevik performans ve mükemmel tepki sunarken, aynı zamanda son derece düşük yakıt tüketimi ve 

emisyon özelliğine de sahiptir. Artırılan verimlilik ve ideal dinamik özellikler, fark edilebilir derecede yoğun bir sürüş keyfini 

garanti eder.

Yenilik ve teknoloji18 | 19

╸ bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli benzinli motor

╸ -km/sa hızlanma: ,sn / [,]sn;
azami hız: km/sa / []km/sa

╸ Ortalama yakıt tüketimi:
, – ,l/ km/ [, – ,]l/ km

╸ Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km / [ – ]gr/km 

╸ bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli sıralı benzinli motor

╸ -km/sa hızlanma: ,sn / ,sn;
azami hız: km/sa / km/sa

╸ Ortalama yakıt tüketimi: , – ,l/ km/, – ,l/ km

╸ Ortalama CO

emisyonu:  – gr/km /  – gr/km 

BMW i/i xDrive.

BMW i/i xDrive.

╸ bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli benzinli motor

╸  – km/sa hızlanma: , sn; azami hız: km/sa
╸ Ortalama yakıt tüketimi: , – , litre/ km

╸ Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km 

╸ bg (kW) güce ve  Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli benzinli motor

╸  – km/sa hızlanma: ,sn / ,sn;
azami hız: km/sa / km/sa

╸ Ortalama yakıt tüketimi:
, – , l/km / , – , l/ km

╸ Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km /  – g/km 

BMW i.

BMW i/i xDrive.

Etkileyici verimlilik: BMW TwinPower Turbo 
dört silindirli benzinli motor.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

  Yakıt tüketimi seçilen lastik boyutuna ve opsiyonel donanıma bağlıdır. Yakıt tüketimi ve CO

emisyonu hakkında daha fazla bilgi için sayfa  | ’e 

bakabilir veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza başvurabilirsiniz. 
  Elektronik olarak sınırlanmıştır.
  Düz şanzımanlı ve Steptronic şanzımanlı i xDrive için tork değeri Nm'dir.
  'nın birinci çeyreğinden itibaren satışa sunulacaktır. ECE test döngüsünü temel alan ön rakamlar henüz resmi onay beklemektedir.

Belirtilen performans, yakıt tüketimi ve CO

 emisyon rakamları standart şanzımana sahip otomobiller içindir. [ ] içindeki değerler Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.

╸ bg (kW) güce ve )Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo ) silindirli dizel motor

╸ -km/sa hızlanma: ',sn; azami hız: km/sa
- Ortalama yakıt tüketimi: , – ),l/ km

- Ortalama CO

emisyonu:  – gr/km 

- bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli sıralı dizel motor

-  – km/sa hızlanma: [,]sn / [,]sn;
azami hız: []km/sa / []km/sa

- Ortalama yakıt tüketimi:
[), – ,]l/ km / [, – ,]l/ km

- Ortalama CO

 emisyonu: [ – ]gr/km / [' – ]gr/km

- bg (kW) güce ve )Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo ) silindirli dizel motor

-  – km/sa hızlanma: ,sn; azami hız: )km/sa
- Ortalama yakıt tüketimi: ), – ,l/ km

- Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km

- bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo  silindirli dizel motor

-  – km/sa hızlanma: [),]sn; azami hız: []km/sa

- Ortalama yakıt tüketimi: [,) – ,]l/ km

- Ortalama CO

 emisyonu: [) – )]gr/km

BMW d/d xDrive.

BMW d.

BMW d/d xDrive.

- bg (kW) sistem güç çıkışına ve )Nm sistem 
torkuna sahip BMW TwinPower Turbo ) silindirli benzinli ve 
elektrikli motor

- -km/sa hızlanma: [,]sn; azami hız: []km/sa;
elektrikli azami hız: []km/sa

- Ortalama yakıt tüketimi: [, – ,)] litre/ km

- Ortalama CO

 emisyonu: [) – ]gr/km

- bg (kW) güce ve Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo ) silindirli dizel motor

-  – km/sa hızlanma: ,sn/,sn;
azami hız: km/sa / km/sa

- Ortalama yakıt tüketimi: ), – ),)l/ km /
), – ),l/ km

- Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km/ ' – 'gr/km

- bg (kW) güce ve 'Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo ) silindirli dizel motor

-  – km/sa hızlanma: ,'sn; azami hız: km/sa
- Ortalama yakıt tüketimi: , – ),l/ km

- Ortalama CO

emisyonu:  – gr/km

- bg ()kW) güce ve )Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo ) silindirli dizel motor

-  – km/sa hızlanma: ',sn/',)sn;
azami hız: km/sa / km/sa

- Ortalama yakıt tüketimi: ), – ),)l/ km / 
),) – ),l/ km

- Ortalama CO

 emisyonu:  – gr/km /  – gr/km

BMW e eDrive. BMW d Effi cientDynamics Edition.

BMW d/d xDrive.

BMW d.

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

Opsiyonel  ileri Steptronic şanzıman hızlı motor devri geçişi ve kısa vites süreleri sayesinde daha yumuşak vites geçişi 
ve yüksek sürüş konforu sağlar. Olağanüstü konforu etkileyici dinamikler ve daha fazla yakıt verimliliği ile birleştirir.

SPORTİF VE VERİMLİ:  İLERİ STEPTRONIC ŞANZIMAN.

Hedef ister maksimum performans, isterse minimum yakıt tüketimi olsun, BMW için odak noktası, her zaman benzersiz 
BMW sürüş keyfini yaşatmaktır. Yakıt tüketimini ve CO


 emisyonunu en aza düşürmek üzere BMW tarafından geliştirilen bir 

strateji olan BMW EfficientDynamics, aynı zamanda sürüş dinamiklerini ve sürüş keyfini artırır. BMW EfficientDynamics; motor, 

enerji yönetimi ve otomobil konseptini kapsayan bütünlüklü bir teknoloji paketidir ve her BMW'de standart olarak sunulur.

BMW d EFFICIENT DYNAMICS EDITION.

BMW TwinPower Turbo , litre  silindirli dizel motora sahip BMW d EfficientDynamics Edition maksimum yakıt 
verimliliği ve sürüş dinamiği açısından etkileyici bir performans sunar. bg (kW) güçle , saniye içerisinde km/sa 
hıza ulaşır ve yalnızca ,–),l/ km yakıt tüketimine sahiptir. CO


 emisyonu yalnızca –gr/km'dir ve opsiyonel  ileri 

Steptronic şanzımanla yalnızca -gr/km'dir.

  BMW bünyesinde yapılan bir yakıt tüketimi çalışmasında belirlenmiştir.
   i,  i xDrive,  i,  i xDrive, d,  d,  d xDrive ve d xDrive modellerinde standarttır.

MOTOR.

BMW TwinPower Turbo teknolojisi, BMW Effi cientDynamics motor ailesindeki yeni motorlara önemli oranda daha çevik bir 

güç dağılımının yanı sıra düşük motor devirlerinde bile çok daha seri hareket kabiliyeti sunar. Aynı zamanda düşük emisyonda 

verimlidir, düşük yakıt tüketimine, üstün dinamik özelliklere ve artırılmış sürüş keyfi ne sahiptir.

BMW eDrive teknolojisi hibrit bir model içerisinde iki dünyanın da en iyi özelliklerini bir araya getirir: Şehir içinde emisyonsuz, 
tamamen elektrikli otomobil kullanmanın yanında dinamik bir sürüş performansı ve uzun menzil sunar. Akıllı enerji yönetimi 
elektrik motoru ve yanmalı motor arasındaki etkileşimi kontrol ederek ikisini de etkileyici bir verimlilikle birleştirir.

KONSEPT.

BMW'deki akıllı hafif yapı teknolojisi otomobilin doğru parçaları için doğru malzemenin kullanılması anlamına gelir. Her bir parça 

için en uygun malzeme seçilir. BMW EfficientLightweight olarak da bilinen bu felsefe, artık BMW EfficientDynamics'in temel 

bir parçasıdır ve her BMW'ye uygulanır. 

Hedefe yönelik aerodinamik önlemler sayesinde her BMW mükemmel hava direnci performansı sunar. Bunun verimlilik ve 

sürüş dengesi üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve iç mekanda duyulan ses seviyesini azaltır. Bu özellikler, alt taşıyıcı kapağını ve 

ön rüzgarlıktaki Hava Perdesini içerir.

ENERJİ YÖNETİMİ.

ECO PRO Modu sürüş stiline bağlı olarak sürücülerin yakıt tüketimini yüzde  'ye kadar azaltmasına yardımcı olur. "Seyir" 
fonksiyonu (yalnızca Steptronic şanzıman ile), İleri Rota asistanı (yalnızca Professional Navigation Sistemi ile) ve ECO PRO 
rota (Professional veya Business Navigation Sistemi ile birlikte) özellikleriyle yüzde beş oranında ilave tasarruf mümkündür.

Otomatik Start/Stop Fonksiyonu otomobil geçici bir süre için durduğunda (örneğin trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte), 
toplam yakıt tüketimini daha da azaltmak için motoru kapatır. Sürücü debriyaja bastığında (manuel şanzıman) veya ayağını 
fren pedalından çektiğinde (Steptronic şanzıman) motor saniyeden kısa bir süre içinde otomatik olarak yeniden çalışır.

Opsiyonel Servotronic elektrik destekli direksiyonu otomobilin mevcut hızına uyarlar ve aynı zamanda yüksek hızlarda bile 
doğrudan ve hassas bir direksiyon tepkisi sunar. Ayrıca, manevra sırasında ve dar veya virajlı yollarda sürüş için çevikliği artırırken, 
otomobili yönlendirmek için gereken fiziksel çabayı en aza indirerek üst düzey bir konfor sağlar.
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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 ConnectedDrive konsepti, BMW otomobillerini ve yolcularını dış dünyaya ve çevredeki trafiğe 

bağlayan tüm hizmetleri ve yenilikçi teknolojileri içerir.

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

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.

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

*  Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçiniz.
   BMW ConnectedDrive hakkında daha fazla bilgi için: www.bmw.com/connecteddrive
  Head-Up Display'deki görseller polarize güneş gözlüğü ile takıldığında tam olarak görülmeyebilir. Head-Up Display tarafından gösterilen içerik donanıma bağlıdır. Belirli öğelerin görüntülen-

mesi için ilave opsiyonel donanım gerekebilir.
 Bu fonksiyonun kullanımı karanlık ve sis durumunda sınırlı olabilir.

Akıllı hizmetleri ve destek sistemleriyle BMW ConnectedDrive ihtiyacınız olan bütün donanımla yanınızda. 
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'nizi daha güvenli ve daha konforlu hale getirir. Akıllı sistemler sürücünün işini kolaylaştırır ve trafiğin 

tehlikelerini en aza indirir.

Opsiyonel  Sürüş Asistanı Şerit Terk Uyarısı ve Yaklaşma 
kontrolü uyarı sistemlerini bir araya getirir. Hafif şehir içi 
frenleme özellikli Yaklaşma ve Yaya uyarısı,  ila km/sa 
arası hızlarda yolculuk yaparken araç ya da yayalarla çarpışma 
riski olduğunda bir uyarı verir ve acil durumlarda fren yapar. 
Şerit Terk Uyarısı yaklaşık km/sa hızın üzerinde seyrederken, 
yanlışlıkla yapılan şerit değiştirmeler konusunda sürücünün 
dikkatini çekmek üzere direksiyona hafif titreşimler gönderir.

Standart olarak sunulan Akıllı acil durum çağrısı*, 
cep telefonu kullanmaya gerek kalmadan, gerektiği zaman 
BMW çağrı merkezi aracılığıyla en yakın kurtarma merkeziyle 
otomatik olarak bağlantıya geçer. Otomobilin mevcut 
konumu ve kazanın şiddetine ilişkin bilgileri iletir. Akıllı acil 
durum çağrısı aynı zamanda yoldaki diğer sürücülerin yardıma 
ihtiyaç duymaları halinde manuel olarak da tetiklenebilir.

Opsiyonel tam renkli BMW Head-Up Display sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtır ve tümüyle 
otomobil sürmeye konsantre olmalarını sağlar. Ekranda mevcut hız bilgisi ve navigasyon talimatları, Hız Limit Bilgisi ve 
sollama yapılmaz uyarısının yanı sıra telefon ve eğlence bilgileri de görüntülenir.
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 Şasi.
 Dinamik performans için kusursuz bir platform.

İdeal : oranında aks yükü dağılımı üstün yönlendirme dengesi, çevik kullanım ve hassas direksiyon tepkisini garanti eder. 
Düşük bir ağırlık merkezi ile birlikte kısa aks dışı çıkıntılarla uzun aks aralığı pozitif sürüş karakteri için gereken ideal koşulları 
oluşturur.

BMW xDrive akıllı dört çeker sistemi her zaman olağanüstü çekişi sunarak en zorlu yüzey şartlarına bile mükemmel uyum 
sağlar. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC), yönlendirme açısından otomobilinizin dengesini ve çekişini korur. Önden veya 
arkadan savrulma riskine karşı koymak üzere xDrive, DSC sezicilerinden gelen verileri kullanarak gücü iki aks arasında önceden 
dağıtır. Bu işlem, yol zemin koşullarının kötü olduğu durumlarda daha az DSC müdahalesi gerekmesi anlamına gelir.
BMW xDrive daha fazla sürüş keyfi için dört çeker sistemin, çekiş, yön dengesi ve güvenlik gibi avantajlarını klasik BMW çeviklği 
ile bir araya getirir.

Standart süspansiyon üst düzey hassasiyet, çeviklik ve süspansiyon konforu sağlar. Bu alüminyumdan üretilmiş çift 
eklemli yaylı bağlantılı ön aks ve gelişmiş beş kollu arka aks ile hassas ayarlama sayesinde mümkün olur.

Opsiyonel Adaptif süspansiyon yol ve sürüş koşullarına her zaman uyum sağlaması amacıyla süspansiyonu elektronik olarak 
ayarlar. Sürücü, konforlu sürüşten çevik bir hakimiyet sunan son derece atletik bir tavra kadar en uygun sürüş stilini seçmek 
üzere Sürüş Deneyimi Kontrolü aracılığıyla süspansiyon karakterini ayarlayabilir.

Servotronic özellikli opsiyonel değişken spor direksiyon doğrudan ve çevik bir tepki verir ve direksiyonu döndürmek için 
daha az fi ziksel çaba gerektirir. Direksiyon oranlarını değiştirerek, direksiyon açısına tepki verir. Böylece, spor sürüş tarzı tercih 
edildiğinde hakimiyetin yanı sıra park ve manevra sırasında konforu artırır.

BMW'ye özgü arkadan itiş ön aksın bu tip sürüşle herhangi bir tork yönlendirmesinden etkilenmemesi sayesinde 
kusursuz şekilde, benzersiz bir direksiyon hassasiyetini mümkün kılar. Üstelik arkadan itiş özelliğiyle ilişkilendirilen dinamik 
aks yükü dağıtımı, hareketsiz durumdan itibaren hızlanırken güçlü bir çekiş kuvveti sunar.

 Güvenlik.
 Gelişmiş BMW teknolojisinin sağladığı ideal koruma.

Aktif Koruma özelliği yorgunluk belirtileri algıladığında 
sürücüyü uyarır, kritik durumlarda müdahale eder ve bir kazanın 
ardından otomobili hareketsiz hale getirmek üzere fren yapar.

 Sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının yanı sıra baş 
ve yan hava yastıkları stratejik noktalarda koruma sağlar. Son 
derece güçlü yolcu bölümü önden, yandan veya arkadan 
çarpışma durumunda mümkün olan en iyi pasif güvenliği sunar.



Değişken amortisör kontrollü alçak ayarlanmış Adaptif 
süspansiyon sürücünün konforlu ve dinamik süspansiyon 
ayarları arasından seçim yapabilmesini sağlar. Süspansiyonun 
sürüş durumuna bu şekilde sürekli olarak uyarlanması, güvenliği 
de artırır.

 Dinamik Denge Kontrolü (DSC) kayma riskini algılar ve 
otomobili dengeler.


Adaptif LED farlar her sürüş koşulunda geleneksel sistemlere 
kıyasla önemli ölçüde daha iyi aydınlatma ve görüş sunar.
 Dur-Kalk İşlevli Aktif Cruise Control işlevi önceden 

belirlenmiş bir hızı ve önde seyreden otomobil ile aradaki 
mesafeyi korur.



 Standart donanım   Opsiyonel donanım
 Alçak ayarlanmış süspansiyon xDrive ile birlikte sunulmaz.
 Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.



 BİREYSELLİK VE
 UYUMLULUK.
DONANIM: BMW Line'ları ve M Sport paket, BMW Sedan eDrive, BMW Individual, 
donanım özellikleri, jantlar ve lastikler ile Orijinal BMW Aksesuarları.

RENKLER: Gövde renkleri ve iç tasarım renkleri.

TEKNİK VERİLER: Ağırlık, motor, şanzıman, performans, yakıt tüketimi, 
jantlar ve çizimler.

BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve BMW marka deneyimi.
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Yeni BMW d, opsiyonel metalik Siyah Safir gövde rengi ve standart  inç, V kollu, 2 kodlu hafif alaşım jantlarla

 TEMEL DONANIM.

Donanım

[  |  ]

 i, i xDrive, d, d xDrive, d Effi cientDynamics Edition ve e modellerinde standarttır.
 i, i xDrive, i, i xDrive, d, d, d xDrive ve d xDrive modellerinde standarttır.

Temel donanım:

  Özel olarak tasarlanmış on bir adet Siyah çubuklara sahip BMW 
böbrek ızgaralar

  Tam boyutlu jant kapaklarına sahip  inç çelik jantlar, alternatif olarak 
 inç V kollu, " kodlu hafi f alaşım jantlar veya  inç V kollu " 
kodlu hafi f alaşım jantlar

 Gövde renginde dış ayna kapakları
  Opak Siyah yan cam çerçeveleri kaplamaları, cam girintisi kaplamaları, 

B sütunu ve ayna ayağında kaplamalar
 Krom kaplama egzoz çıkışı
  LED gündüz farlarına sahip halojen sis farları
  LED teknolojisine sahip sinyal lambaları ve LED teknolojisine sahip 

stop lambaları
 Move kumaş koltuklar
 Çok fonksiyonlu tuşlara sahip deri direksiyon
 İnci Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi
 Opak Saten Gümüş iç kaplamalar
 Parlak Siyah yüzeyli orta konsol
 Ön kol dayaması

Yeni BMW  Serisi standart olarak sunulan kapsamlı donanımları içeren 
kusursuz bir yol arkadaşıdır. Burada bu standart özellikleri bulabilirsiniz.

 

Opak Saten Gümüş iç kaplamayla bir araya getirilmiş standart Antrasit Move kumaş 

döşeme. BMW  Serisi, , litrelik şişeleri tutacak yeterli büyüklükte kapı bölmeleri gibi standart 

olarak sunulan çeşitli saklama bölmelerine sahiptir.

 inç, V kollu, 2 kodlu, hafif alaşım jantlar, , J x , / R  lastiklerle.

[  ]

[  ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Çok fonksiyonlu tuşlara sahip standart deri direksiyon keyif veren bir his sunar ve üst 

düzey işçiliği iç tasarımda premium bir ortam yaratır.

[  ]
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 LUXURY LINE.

Donanım

Spor deri direksiyon son derece keyifli bir his sunar. Saddle Kahverengi Dakota deri döşeme ve opsiyonel metal kakmalı Dişbudak ince 
ahşap kaplama ve İnci Krom vurgu kaplaması.

[  ] [  ]

Luxury Line, BMW Individual ürün yelpazesindeki donanımla kusursuz biçimde tamamlanabilir.

 i, i xDrive, i, i xDrive, d, d, d xDrive ve d xDrive modellerinde standarttır.

Luxury Line iç donanım:

  BMW yazılı alüminyum kapı eşik kaplamaları
  Kahverengi ve Kahverengi vurgulu genişletilmiş kaplamalara sahip Saddle 

Kahverengi Dakota deri koltuklar; ek döşeme seçenekleri de mevcuttur
  Spor deri direksiyon
  Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
  İnci Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi ve 

havalandırmalar üzerinde krom çerçeveler (sol, orta, sağ)
)  İnci Krom vurgu kaplamalarıyla Fineline Antrasit ince ahşap iç kaplamalar; 

bu vurgu kaplaması kapılara kadar uzanır; ek kaplamalar mevcuttur
)  Turuncu veya beyaz değişken Ortam ışığı
)  B sütunu aydınlatması
)  Aydınlatma paketi
)  Genişletilmiş özelliklere sahip iki bölgeli otomatik klima

Luxury Line dış donanım:

)  Ön kısımları parlak Krom özel tasarlanmış on bir çubuklu BMW 
böbrek ızgaralar

)  Parlak Krom özgün tasarım unsurlarına sahip ön ve arka tampon
)   inç Çok kollu  kodlu hafi f alaşım jantlar ya da alternatif olarak
   inç Çok kollu  kodlu İki renkli hafi f alaşım jantlar; farklı jant modelleri 

de mevcuttur
)  Yanda “Luxury Line” yazısı
)  Krom yan cam çerçeveleri ve cam girintisi kaplamaları, parlak Siyah B sütunu
)  Krom kaplama egzoz çıkışı

 inç, Çok kollu,  kodlu, hafif alaşım jantlar, ,( J x , (/( R  lastiklerle.  inç, Çok kollu, 1 kodlu, iki renkli Demir Grisi hafif alaşım jantlar,  J x , (/( 
R  lastiklerle.

[  ] [  ]

 

   

 

Yeni BMW i, opsiyonel metalik Jatoba gövde rengi ve opsiyonel  inç, çok kollu, 1 kodlu hafif alaşım jantlarla[  |  ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 

 



32 | 33

 SPORT LINE.

Donanım

Kırmızı kontrast dikişli spor deri direksiyon ve kırmızı kontrast halkalı ibreli kilometre ve devir 

göstergeleri Sport Line’ın dinamik görünümünü vurgular.

Kırmızı vurgulu opsiyonel Siyah Dakota deri standart spor koltuklar olağanüstü bir destek 

sunar.

[  ] [  ]

Sport Line, BMW Individual ürün yelpazesindeki donanımla kusursuz biçimde tamamlanabilir.

 i, i xDrive, i, i xDrive, d, d, d xDrive ve d xDrive modellerinde standarttır.

Sport Line iç donanımı:

 BMW yazılı alüminyum kapı eşik kaplamaları
  Kırmızı vurgulu Antrasit Corner kumaş spor koltuklar, veya alternatif olarak
  Siyah vurgulu Mercan Kırmızısı Dakota deri; ek döşeme seçenekleri mevcuttur
  Kırmızı kontrast dikişli veya alternatif olarak siyah dikişli Spor deri direksiyon
  Kırmızı detaylı otomobil anahtarı
  İbreli hız göstergesi ve devir göstergesinin yer aldığı, benzersiz kadran 

tasarımına sahip gösterge paneli
  İnci Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi ve 

havalandırmalar üzerinde krom çerçeveler (sol, orta, sağ)
)  Opak Mercan Kırmızısı vurgu kaplamalı parlak Siyah iç kaplamalar, kapılara 

uzanır; ek kaplamalar da mevcuttur
)  Turuncu veya beyaz değişken Ortam ışığı
)  Aydınlatma paketi
)  Genişletilmiş içeriğe sahip iki bölgeli otomatik klima

Sport Line dış donanımı:

)  Sekiz adet özel olarak tasarlanmış parlak Siyah çubuklara sahip BMW 
böbrek ızgaralar

)  Alüminyum görünümlü özel tasarım öğelerine ve parlak Siyah detaylara 
sahip ön ve arka tamponlar

)   inç Çift kollu  kodlu hafi f alaşım jantlar ya da alternatif olarak
   inç Çift kollu  kodlu İki renkli hafi f alaşım jantlar; diğer jant modelleri 

de mevcuttur
)  Yanda “Sport Line” yazısı
) Gövde renginde ya da alternatif olarak parlak Siyah dış ayna kapakları
)  Parlak Siyah cam kılavuzları ve B sütunu
)  Siyah Krom egzoz çıkışı kaplaması

 inç, Çift kollu,  kodlu, hafif alaşım jantlar, ,( J x , (/( R  lastiklerle.  inç, Çift kollu, 1 kodlu, iki renkli Demir Grisi, parlak olarak tornada işlenmiş hafif 

alaşım jantlar,  J x , (/( R  lastiklerle.

[  ] [  ]

 

   

 

Yeni BMW i, opsiyonel Metalik Akdeniz Mavisi gövde rengi ve opsiyonel  inç, Yıldız kollu,  kodlu hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle.[  |  ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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 M SPORT PAKET.

Donanım

Opsiyonel güneş korumalı camlara ve  inç Çift kollu  M kodlu İki renkli Orbit Grisi, parlak tornalanmış M hafif alaşım jantlara ve karma lastiklere sahip, opsiyonel metalik 
Melbourne Kırmızısı yeni BMW i Sedan.

M Sport paket, BMW Individual ürün yelpazesindeki donanımla kusursuz biçimde tamamlanabilir.

 Alçak ayarlanmış süspansiyon xDrive ile birlikte sunulmaz.

M Sport paket iç donanım:

  M kapı eşik kaplamaları ve M sürücü ayak dayaması
  Sürücü ve ön yolcu için M dikişli ve Mavi vurgulu Hexagon Antrasit kumaş/

Alcantara kombinasyonuna sahip spor koltuklar; ek döşeme seçenekleri 
mevcuttur

  Çok fonksiyonlu tuşlara sahip M deri direksiyon
  BMW Individual Antrasit tavan astarı
  Kırmızı ibreli ve kırmızı kontrast halkalı hız göstergesi ve devir göstergesinin 

yer aldığı gösterge paneli
  Krom detaylara sahip klima ve radyo kumanda ünitesi
  Opak Mavi veya Parlak Siyah vurgulu Alüminyum Hexagon iç kaplamalar; 

bu vurgu kapılara doğru uzanır; ek iç kaplamalar mevcuttur
  M logolu kısaltılmış vites kolu
  İlave SPORT+ modu ile Sürüş Deneyimi Kontrolü
  Turuncu veya beyaz değişken Ortam ışığı
  Mavi detaylı otomobil anahtarı

 

M Sport paket dış donanım:

  Ön rüzgarlık, yan etekler ve metalik Koyu Shadow difüzör eklerine sahip 
arka rüzgarlık içeren M Aerodinamik paketi

  Sekiz adet özel olarak tasarlanmış parlak Siyah çubuklara sahip BMW 
böbrek ızgaralar

  LED sis farları
  inç Çift kollu  M kodlu M hafi f alaşım jantlar veya
   inç Çift kollu  M kodlu Demir Grisi M hafi f alaşım jantlar,

 inç Çift kollu  M kodlu İki renk demir Grisi, parlak tornalanmış 
M hafi f alaşım jantlar, " inç Çift kollu  M kodlu İki renk Orbit Grisi, 
parlak tornalanmış M hafi f alaşım jantlar

  M Sport süspansiyon, alternatif olarak Standart süspansiyon
  Adaptif M süspansiyon"

  BMW Individual Parlak Shadow Line veya opsiyonel olarak Saten 
Alüminyum

  Yanlarda M logosu
  Parlak Krom egzoz çıkışı kaplaması
  Özel metalik Estoril Mavisi gövde rengi, farklı gövde renkleri de mevcuttur

[  |  ]

 inç, Yıldız kollu,  M kodlu, İki renkli demir Grisi, parlak tornalanmış M hafif alaşım 
jantlar ve karma lastikler, önde  J x  , / R   lastiklerle, arkada , J x  , / 
R   lastiklerle.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

 inç, Yıldız kollu,  M kodlu, M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, önde  J x , 

/ R , arkada , J x , / R  lastiklerle.

M Sport frenler, M logolu koyu mavi sabit fren kaliperleri, daha geniş fren diski.

 inç, Çift kollu,  M kodlu, Demir Grisi, M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, 

önde  J x , / R , arkada , J x , / R  lastiklerle.

Bu sportif ve modern iç tasarım Opal Beyaz genişletilmiş BMW Individual ince tanecikli 

Merino deri döşeme ile Piyano siyahı BMW Individual iç kaplama ve M deri direksiyon ile bir 

araya getirilmiş, yine deri kaplı gösterge panelinin yer aldığı iç tasarıma sahiptir.

[  ]

 

 

 

 

  

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]
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 BMW 3 SERİSİ SEDAN

Donanım

  Yakıt tüketimi, seçilen lastik boyutuna ve opsiyonel donanıma bağlıdır. Yakıt tüketimi ve CO

 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için  l . 

sayfalara bakabilir veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.
 'nın ilk çeyreğinden itiabren sunulacaktır. Ön değerlerin, ECE sürüş döngüsüne göre resmi onayı henüz beklenmektedir.

Opsiyonel metalik Buz Gümüşü gövde rengine sahip BMW 'e Luxury Line ve  inç Türbin stili  kodlu hafif alaşım jantlar.

eDRIVE.
BMW 'e Sedan bg (kW) BMW TwinPower Turbo  silindirli benzinli motoru 'bg ('kW) gücünde 
bir elektrik motoruyla bir araya getirir, sistem çıkışı bg'dir (kW). Akıllı enerji yönetimi tüm geleneksel BMW 
motoru bileşenlerini elektrik motoru ile koordine eder. Batarya şarj durumu ve gereken güç miktarına bağlı olarak 
elektrikli motor otomobile kendi kendine güç sağlayabilir veya dahili içten yanmalı motoru destekler. Seyir veya 
frenleme sırasında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilir ve bu enerji daha sonra yüksek gerilimli 
bataryaya aktarır. Otomobil yalnızca elektrik enerjisiyle kullanılırken  km menzile sahiptir ve elektrikli olarak 
azami hızı 'km/sa'tir. Ortalama yakıt tüketimi , – , litre/'' km'dir ve CO


 emisyonu  –  gr/km'dir. 

Otomobil evde normal şebeke prizinden şarj edilebilir, daha hızlı şarj için BMWi Wallbox kullanılarak da şarj 
edilir. Ek olarak birçok ev dışı şarj istasyonu da mevcuttur.

eDrive tuşu sürücünün üç farklı elektrikli sürüş modu 
arasından seçim yapmasına olanak sağlar: AUTO eDrive 
(standart), MAX eDrive veya SAVE BATTERY.

Otomobilin harici bir güç kaynağından şarj edilebilmesini 
sağlayan yüksek gerilimli batarya şarj portu ön sol panel 
üzerindeki klapenin arkasında yer alır. Özel bir contayla çevre 
koşullarına karşı korunur.

[  ] [  ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

eDrive yazısının yer aldığı özel kapı eşik kaplamaları 

ve mavi arka plan otomobilin son derece verimli sürüş 

konseptini yansıtır.

 inç, V kollu,  kodlu, hafif alaşım jantlar,  J x , 

/ R  lastiklerle.

Tamamen elektrikli mod olan MAX eDrive modunda 

elektrikli motor maksimum gücü sağlar.

[  ] [  ] [  ]

 

 

 

 

 

 

Bagaj bölümü yüksek gerilimli lityum iyon bataryanın 

yerleştirildiği düz bir zemine sahiptir. Arka sırtlığın opsiyonel 

:: oranında bölünebilmesi maksimum esnekliği 

mümkün kılar.

[  ]

Elektrikli motor BMW TwinPower Turbo 

 silindirli benzinli motor

Yüksek gerilimli lityum-iyon batarya
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 BMW Individual
 Bireyselliğin yansıması.

Yeni BMW  Serisi. BMW Individual'dan ilham aldı.

 Bir BMW sahibi olmak, başlı başına bir karakter simgesidir. Bununla 

birlikte, otomobillerinin kendi kişiliklerini daha fazla yansıtmasını 

isteyenler her zaman olacaktır. BMW Individual Koleksiyonu, fark 

yaratmak için sonsuz fırsatlar sunarak bu ihtiyaca cevap verir.

Her modele uygun BMW Individual Koleksiyonu son derece özel 

donanım seçenekleri sunar. Işığı yansıtan veya opak bir etkiye sahip 

büyüleyici gövde renkleri, renk ve uygulama kapsamı açısından 

benzersiz, akıllıca düşünülmüş kontrastlar ve dekoratif dikişlerle 

kusursuz hale getirilmiş deri döşeme. En özel ince ahşap kaplamalar, 

kusursuz Piyano kaplama ve en iyi kalitede deri.

BMW Individual, bu kaliteyi daha da ileriye taşır. Yine tek amaç, ne 

kadar kişisel olursa olsun tüm müşteri taleplerini benzersiz bir şıklık 

ve kusursuz el işçiliği kalitesiyle gerçekleştirmektir.

BMW INDIVIDUAL İNTERAKTİFİ DENEYİN. 

BMW INDIVIDUAL iPAD UYGULAMASI İLE.

Donanım

Piyano Siyahı kaplamalı BMW Individual 

deri iç kaplama gösterge paneli.

Kaşmir Beji BMW Individual genişletilmiş ince tanecikli Merino deri, 

deri kaplama gösterge paneli ve Piyano Siyahı iç kaplama.

Metalik Şampanya Kuvars BMW Individual gövde rengi ve 

19 inç V kollu 626 I BMW Individual hafif alaşım jantlar.

 Opsiyonel donanım



Elektrikli kaydırma ve kaldırma işlevine sahip cam 

tavan, yolcuların hava akımını kişisel tercihlerine göre 

ayarlayabilmelerini mümkün kılarken, cereyana neden 

olmayan bir havalandırma ve en düşük seviyede rüzgar 

sesini mümkün kılar.
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LED far sistemindeki tüm farlar LED teknolojisini içerir. 
Özellikle parlak bir ışık yayan bu farlar çok az enerji tükerir. 
Sinyal lambası ışık şeritlerinin üstünde yerleştirilmiştir.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

[  ] 

Karakteristik "L" şeklindeki stop lambaları ve tamamen 

LED teknolojisine sahip aydınlatma elemanları otomobilin 

karanlıkta bile bir BMW olarak tanınmasını mümkün kılar.

Değişken amortisör kontrollü alçak ayarlanmış1 Adaptif 

M süspansiyon sürücünün konforlu ve dinamik süspansiyon 

ayarları arasından seçim yapabilmesini sağlar.

[  ] 

[  ] 

Tüm motor tiplerine uygun Krom egzoz çıkışı kaplaması; 

Siyah Krom Sport Line. Egzoz çıkışı sayısı seçilen motor 

tipine bağlıdır.

Konfor erişim sistemi yolcuların ön kapılardan otomobile 

girebilmesini sağlar ve anahtarı aktif olarak kullanmadan bagaj 

kapağını açmalarını sağlar.

Adaptif LED farlar ve BMW Seçici Far Sistemi önemli 

oranda daha iyi bir aydınlatma sağlar. LED sis farları kötü hava 

koşullarında güvenliği artırır.

[  ] 

 Alçak ayarlanmış süspansiyon xDrive ile birlikte sunulmaz.

[  ] 

[  ] 

[  ] 

 

 

 

 

 

  

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

BMW Individual deri kaplı gösterge paneli (XT), iç 

tasarım renginde Walknappa deriden üst bölüm ve üst kol 

kaplama panelleri. Döşeme renginde BMW Individual ince 

tanecikli Merino deri alt bölüm.

[  ] 

İki bölgeli otomatik klima, aktif karbon filtreli Otomatik 
Hava devridaimi (AAR) ve buğu ve güneş ışığı sezicilerini içerir.

Çok fonksiyonlu tuşlara sahip Siyah Walknappa deri ve 

şekillendirilmiş parmak dayamaları içeren M Deri direksiyon.

[  ] 

[  ] 

Kalın simide ve şekillendirilmiş parmak dayamalarına 

sahip güçlü kavrama özelliği sunan Spor deri direksiyon son 

derece keyif verir.

[  ] 

Elektrikli koltuk ayarı kullanımı kolaylaştırırken, hafıza 

fonksiyonu da kullanıcıların koltuk ve dış aynalarını istedikleri 

konumda kaydedebilmelerini sağlar.

BMW Individual deri direksiyon Spor deri direksiyon 

temel alınarak modellenmiştir ve daha kalın bir direksiyon 

simidi üzerinde premium kalitede bir deri kaplamaya sahiptir.

[  ] 

[  ] 

Vites kolunun ön kısmında yer alan bardak tutucular ve 

diğer kullanışlı depolama tepsileri ve bölmeleri.

[  ] 

Otomatik  ileri Steptronic Spor şanzıman konforlu 

seyirden daha dinamik bir sürüşe dek her türlü sürüş stilini 

mümkün kılar.

Şerit Değiştirme Uyarısı görsel bir sinyal kullanarak ve 

direksiyonu titreterek sürücünün kör noktasında veya yan 

şeritten yaklaşan bir otomobil varsa şerit değiştirme sırasında 

sürücüyü uyarır.

[  ] 

[  ] 
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Şerit Değiştirme Uyarısı görsel bir sinyal kullanarak 

ve direksiyonu titreterek sürücünün kör noktasında veya yan 

şeritten yaklaşan bir otomobil varsa şerit değiştirme sırasında 

sürücüyü uyarır.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

[  ] 

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

[  ] 

[  ] 

Çevre Görüş kamerası, Üstten Görünüm, Yandan 
Görünüm ve Geri Görüş Kamerası gibi işlevleri içeren görsel 
bir park yardımıdır.

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

[  ] 

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

Sürüş Asistanı sürücünün dikkatini istemeden 
gerçekleştirilen şerit değiştirmeye veya olası çarpışmalara3 
çeker ve hatta acil durumda otomatik olarak fren yapar.

[  ] 

[  ] 

 

     

 

 

     

Tam renkli BMW Head-Up Display 2 yolculuğa ait 
bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanı içine yansıtır.

Hands-free özelliği, USB arayüzü, DVD çalarlı 
Professional Radyo ve lisans ücreti olmaksızın harita 
güncelleme dahil olmak üzere Professional Navigation 
Sistemi.

[  ] 

[  ] 

  Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
  Head-Up Display'deki görseller polarize güneş gözlüğü takıldığında tam olarak görülmez. HUD tarafından gösterilen içerik donanıma bağlıdır. Ekran için ilave opsiyonel donanım gereklidir.
 Bu fonksiyonun kullanımı karanlık ve sis yüzünden sınırlı hale gelebilir.

iDrive Butonu ve ,/ inç LCD renkli ekran içeren 

Business Navigation Sistemi.

Online Eğlence4 BMW'nizin içinden milyonlarca 

parçaya sınırsız ve doğrudan erişim sunar.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

[  ] 

DAB alıcısı dijital sinyal alma özelliği sayesinde birçok 

özel ilgi alanlarına yönelik yayın yapanlar dahil olmak üzere çok 

çeşitli dijital radyo istasyonlarına erişim sağlar. Daha iyi sinyal 

alımı ve ses kalitesi için DAB+ uyumluluğuna da sahiptir.

Gelişmiş telefon kullanımı ve genişletilmiş akıllı telefon 

bağlantısı cep telefonlarının Bluetooth5 aracılığıyla otomobile 

bağlanmasını ve hands-free kiti aracılığıyla kullanılabilmesini 

sağlar.

[  ] 

[  ] 

 watt dijital amplifikatörlü Harman Kardon Surround 

Ses Sistemi, otomobile özel ekolayzer ve krom detaylara 

sahip hoparlörler.

[  ] 

 

 

Arka tamponun altında ayağınızı hafifçe hareket 

ettirerek bagaj kapağının temas etmeden açılabilmesi 

(Konfor Erişim Sisteminin bir parçasıdır).

:: oranında bölümlenebilen arka koltuk 

sırtlıklarıyla uzunlamasına yükleme sistemi insan ve eşya 

taşırken esnekliği garantiler.

[  ] 

[  ] 

Elektronik olarak ayarlanabilen çeki topuzuna (resimde 

yoktur) sahip çeki demiri ve denge kontrolü, maksimum 

.kg'lık ağır yükleri çekme kapasitesine sahiptir.

[  ] 

Renkli arka ve arka yan camlar sayesinde güneş ışığına 

karşı koruma sağlayan camlar otomobilin içinin istenmeyen 

şekilde ısınmasını engeller.

Saklama Bölümü paketi hem arka orta konsol hem de 

bagaj bölmesinde  V elektrik soketinin yanı sıra bir dizi pratik 

ek bileşeni içerir.

[  ] 

[  ] 

 ConnectedDrive Hizmetleri ve Professional Navigation Sistemi gereklidir.
 Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlarla Bluetooth uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için: www.bmw.com/bluetooth

 

   

     

 



 inç, Yıldız kollu,  kodlu hafif alaşım jantlar, karma 

lastiklerle, önde  J x  , / R   lastiklerle, arkada 

, J x  , / R   lastiklerle.
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 inç, Türbin stilinde, 1 kodlu, BMW EfficientDynamics, 

aerodinamik açıdan optimize edilmiş, Orbit Grisi, parlak 

tornalanmış hafif alaşım jantlar,  J x , / R  lastiklerle.

 JANTLAR VE LASTİKLER.  Standart donanım   Opsiyonel donanım

Donanım

  inç, V kollu,  I kodlu BMW Individual hafif alaşım 

jantlar, karma lastiklerle, önde  J x  , / R   lastikler, 

arkada , J x  , / R   lastikler.

  inç, V kollu,  I kodlu BMW Individual hafif alaşım 

jantlar, karma lastiklerle, önde  J x  , / R   lastikler, 

arkada , J x  , / R   lastikler.

 inç, V kollu,  kodlu, hafif alaşım jantlar, , J x , 

/ R  lastiklerle.

[  ] 

[  ] 

[  ] 

 inç, V kollu,   kodlu hafif alaşım jantlar, karma 

lastiklerle, önde  J x , / R  lastiklerle, arkada 

, J x , / R  lastiklerle.

[  ]  inç, V kollu,  kodlu hafif alaşım jantlar, karma 

lastiklerle, önde  J x , / R  lastiklerle, arkada 

, J x , / R  lastiklerle.

[  ] 

 inç, V kollu,  kodlu, hafif alaşım jantlar,  J x , 

/ R  lastiklerle.

 inç, Türbin stili,  kodlu hafif alaşım jantlar,  J x , 

/ R  lastiklerle.

[  ] 

[  ] 

   

   

   

 

 

 

 

 inç, Yıldız kollu,   kodlu hafif alaşım jantlar, 

, J x , / R  lastiklerle.

[  ] 

[  ] 

 BMW Effi cientDynamics modelleri ve i, i, i xDrive, d, d, d xDrive, d ile d xDrive modelleriyle sunulur.

[  ] Hızlı kelepçeleme sistemi kullanılarak yarış bisikletlerinin 
güvenli biçimde taşınması amacıyla dayanıklı alüminyumdan 
üretilmiş kilitlenebilir bisiklet tutucu. Ayrı bir ön tekerlek tutucu 
da mevcuttur.

 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

[  ] 

Ön ayak boşluğunda nem, toz ve ıslaklığa karşı özel 
koruma. Siyah tasarım iç kısmı kusursuz şekilde tamamlar.
[  ] 

Işıklı BMW yazısını içeren şık kapı eşik kaplamaları kapılar 
açılır açılmaz kapı açıklıklarını rahatsızlık vermeyen bir ışıkla yıkar.
[  ] Opak iki renk dövme  inç hafif alaşım jantlar, 

haddelenmiş. Önde  J x , arkada , J x  karma 
runflat lastiklerle eksiksiz RDC seti.

İki renkli Orbit Grisi premium  inç hafif alaşım jantlar, 
dövme ve karartılmış, otomobile özellikle sportif bir görünüm 
kazandırır.

Yaklaşık  kg'ın altındaki (yaklaşık ' aylık) çocuklar 
için patentli havalı yastıklara sahip çocuk otomobil koltuğu. 
Ayrıca satılan ISOFIX taban ile birlikte veya emniyet 
kemerlerinin biriyle bir arada kullanılabilir.

[  ]

[  ]

[  ]

Apple iPhone™  için ek bileşen adaptörü, güvenli 
saklama, hızlı şarj, müzik çalma ve albüm kapağı görüntüleme 
gibi özellikleri mümkün kılar.

[  ] 

Birçok kategoride Orijinal BMW Aksesuarları mevcuttur: İç tasarım, dış tasarım, iletişim ve bilgi, taşıma ve bagaj bölümü çözümleri. Orijinal BMW Aksesuarlarının tüm ürün yelpazesi hakkında bilgi için, size tavsiyelerde 
bulunmaktan memnuniyet duyacak ve size kapsamlı bir broşür sunacak olan Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınızla temasa geçin. Daha fazla bilgi İnternette mevcuttur: www.bmw.com/accessories



 











 M Spor paket ile standart.
  M Sport paket ile birlikte opsiyonel olarak da sunulur. 
 Yalnızca M Spor Paket ile birlikte sunulur.
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 GÖVDE RENKLERİ.

Opak 300 Alp Beyazı1

YENİ BMW 3 SERİSİ SEDAN EN SEVDİĞİNİZ RENKTE.
ŞİMDİ ONLINE OLARAK KEŞFEDİN.

Opak 668 Siyah

Metalik 475 Siyah Safi r 2

Metalik A83 Buz Gümüşü 2 Metalik C08 Platin Gümüş Metalik B39 Mineral Grisi 2

Metalik B65 Jatoba

Metalik  C10 Akdeniz Mavisi Metalik A89 İmparatorluk Mavisi Parlak Efektli

Metalik A75 Melbourne Kırmızısı 2

  



 



Metalik A96 Mineral Beyazı

BMW INDIVIDUAL M SPORT PAKET

 Standard donanım   Opsiyonel donanım

BMW Individual X02 Metalik Sitrin Siyahı 2BMW Individual X12 metalik Puslu Topaz 2

BMW Individual 490 metalik Parlak Beyaz 2 BMW Individual 490 metalik Ay Taşı 2

BMW Individual X10 metalik Tanzanit Mavisi 2BMW Individual X08 Metalik Şampanya Kuvars 2 Metalik B45 Estoril Mavisi 3



 

 

 

[ Baskı renkleri ] Renk örnekleri BMW'nize ait renk ve malzemeler hakkında bir ilk izlenim sunma amacı taşır. Bununla birlikte, basılı dış tasarım, döşeme ve iç kaplama renklerinin her zaman için orijinallerinin renk görünümünü 
birebir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, tercih ettiğiniz renk seçenekleri konusunda Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Size orijinal renk seçeneklerini göstermekten ve özel 
talepleriniz konusunda yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacaklardır..
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 İÇ TASARIM RENKLERİ.

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

İç tasarım renkleri ve tavan kaplaması seçilen döşeme rengine bağlıdır.

 Spor koltuklarla birlikte sunulmaz.
  Kontrast dikişli ve fi tilli BMW Individual genişletilmiş Merino ince tanecikli deri döşeme, baş dayamalar, 

ön ve arka koltuklar, kapı kaplamaları ve kol dayamaları dahil olmak üzere orta konsolda yer alır.
 İnci Krom vurgularla.

İÇ TASARIM RENKLERİ

Corner kumaş
Kırmızı vurgulu CCL2 
Antrasit

Breeze kumaş/deri 
kombinasyonu 
CBOP İstiridye, 
İstiridye gösterge paneli altı

Hexagon kumaş/ 
Alcantara 
kombinasyonu 
HAAT Antrasit

Move kumaş 
BDAT Antrasit1

Dakota deri
LCL8 Siyah, Koyu İstiridye 
vurgulu

Dakota deri
LCOM İstiridye, İstiridye 
koyu renk vurgularla,
İstiridye gösterge paneli 
alt bölümü

Corner kumaş 
Gri vurgulu CCL1 Antrasit

Dakota deri 
LCSW Siyah
Siyah iç tasarım rengi

Dakota deri
LCDY Saddle Kahverengi,
Kahverengi vurgularla,
Saddle Kahverengi 
gösterge paneli alt bölümü

Dakota deri
LCDJ Saddle Kahverengi,
Kahverengi vurgularla,
Siyah gösterge paneli 
alt bölümü

Dakota deri 
LCL3 Siyah, Kırmızı vurgulu

Dakota deri
LCL5 Mercan Kırmızısı, 
Siyah vurgulu

Breeze kumaş/deri 
kombinasyonu 
CBAT Antrasit,
Siyah iç tasarım rengi

 Temel donanım

 Sport Line
 M Sport paket

 Sport Line

 Sport Line

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Sport Line

 M Sport paket

 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Sport Line

 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

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Sport Line

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Luxury Line

Dakota deri
LCFJ Veneto Beji , İstiridye 
koyu renk vurgularla,
Veneto Beji gösterge 
paneli alt bölümü 

BMW Individual 
ince tanecikli 
Merino deri
ZAOW Opal Beyazı2

BMW Individual 
ince tanecikli 
Merino deri 
ZAWT Cohiba 
Kahverengisi2

BMW Individual 
ince tanecikli 
Merino deri
ZAKS Kaşmir Beji2

BMW Individual 
ince tanecikli 
Merino deri 
ZAP5 Amaro Kahverengisi2 

Siyah,
Everest Grisi tavan 
kaplaması ile

Veneto Beji,
İstiridye tavan kaplaması ile

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

BMW Individual 
ince tanecikli 
Merino deri
ZASW Siyah2

KUMAŞ
KUMAŞ/DERİ 
DÖŞEME

DERİ

Dakota deri
LCDF Veneto Beji,
Veneto Beji iç tasarım rengi

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line

Aşağıdakilerle sunulur

Aşağıdakilerle sunulur

Aşağıdakilerle sunulur

BMW INDIVIDUAL 
DERİ Aşağıdakilerle sunulur

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

İÇ KAPLAMALAR

BMW INDIVIDUAL

TAVAN KAPLAMASI

4FW Desenli Ceviz ince 
ahşap kaplama, İnci 
Krom vurgulu

4LS Alüminyum, İnci Krom 
vurgulu uzunlamasına ince 
zımparalanmış

4GA İnce ahşap kaplama
Metal kakmalı dişbudak ve 
İnci Krom vurgulu

4FU Fineline Antrasit ince 
ahşap kaplama, İnci 
Krom vurgulu

4WF Alüminyum Hexagon, 
opak Mavi vurgulu

4LV parlak Siyah,
opak Mercan Kırmızısı 
vurgulu

4FT Alüminyum, parlak 
Siyah vurgulu uzunlamasına 
ince zımparalanmış

4WG Alüminyum Hexagon, 
parlak Siyah vurgulu

 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

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 M Sport paket

 Sport Line

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 M Sport paket

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4CG 
Opak Saten Gümüş

BMW Individual 
iç kaplama
XE5 Koyu Düz Meşe
ince ahşap kaplama3

BMW Individual  
iç kaplama 
XE7 Piyano Siyahı 
kaplama3

BMW Individual  tavan 
kaplaması 
775 Antrasit

Aşağıdakilerle sunulur Aşağıdakilerle sunulur

BMW INDIVIDUAL 
İÇ KAPLAMALAR

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

BMW Individual 
iç kaplama
XEX Dişbudak Beyaz
ince ahşap kaplama3

Aşağıdakilerle sunulur

Aşağıdakilerle sunulur

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line

4LU parlak Siyah,
İnci Krom vurgulu
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BMW  SERİSİ SEDAN
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Ağırlık

Boş, AB  kg  []  []  []  []  []  []  []  []  [] [] – –

Boş, AB  (xDrive) kg – ) [(] [(] ( [()] –  ) [(] – – [()] [] –

İzin verilen maksimum kg ) []  []   []  ) [] )) []   []  [] ) [)]  [] [)] – –

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

İzin verilen yük/xDrive kg    [(]/ (/     ( [] [] –

İzin verilen römork yükü, frensiz//xDrive/ kg () ()/ /   / / []  [] [] –

İzin verilen römork yükü, frenli, 
maks. % eğim//xDrive/ kg / % [.] . . (

( [.]/
(

( [.] [.] . [.] [.] –

İzin verilen römork yükü, frenli, 
maks. %. eğim//xDrive/ kg 

% [.]/
. [.]

. . %
% [.]/

.
. [.] . [.] [.] –

Motor, 

Silindir/valf // / / (/ / / / / / (/ (/ –

Kapasite cc )) )). )). )). )) )) )) )) )) ))/ ))/ –

Maks. güç kW/dev/dak
/

 – (
//

 – (
./

 – (
/

 – (
./ / / / (/ )/ // –

(bg/dev/dak)
(/(/

 – ()
(./

 – ()
(/

 – ()
(/(/

 – ()
((/) (/) ()/) ((//) (./) (./) (///) –

Azami tork Nm/dev/dak
/

 – 
)/

/ – (
//

 – .
/

/. – 
%/

 – %
//

 – /
/

% – 
/

% – 
/

 – 
(/

 – /
(//

 – 
–

Şanzıman

Standart şanzıman oranları I/II/III: ././.(( ././.(( /.(./.(/./ ././/. ././/. ././/. ././. ././. ././. .%//./. .%//./. –

IV/V/VI: .//./../ .//./../ ./../.(. .././.. ./.%./.(% ./.%./.(% ./../.(( ./../.(( ./../.(( .(%/.)/. .(%/.)/. –

VII/VIII/R: –/–/. –/–/. –/–//./ –/–//.%/ –/–//.( –/–//.( –/–//.%/ –/–//.%/ –/–//.%/ ../.(%//./ ../.(%//./ –

Son dişli oranı : /.. /./) /.) /./ /.. /./ /. .)/ /.( .( .( –

Performans

Azami hız km/sa  [] / [/]  []  []  []  [] / [/] / []  [] [] – []

Azami hız (xDrive) km/sa – / [/] []  [] –  // [.] – – [] [] –

Azami hız (tamamen elektrikli modda) km/sa – – – – – – – – – – – []

Hızlanma  –  km/sa sn ..) [).] %. [%./] .) [..] . [.] .% [.(] ..( [..] %./ [%.] %.) [%..] (.. [(.(] [.(] – [(./]

Hızlanma (xDrive)  –  km/sa sn – %. [%.(] [..] . [.)] – ... %. [%./] – – [./] [..] –

Hızlanma . –  km/h in . viteste 
(standart şanzımanla)

sn . ). (.) . .. ).) %. ..) – – – –

Yakıt tüketimi, 

Şehir içi l/ km
(. – %.

[(. – (.%]
%./ – %.)

[(.) – %.(]
%.) – ..

[%. – %.]
. –.
[..( – ).]

.( – .
[.( – .]

.) – ./
[.. – ./]

.) – ./
[.. – .]

.% – .
[.( – .]

(. – (.
[.% – ..]

[.. – (.] – –

Şehir içi (xDrive) l/ km –
.. – ).
[%. – ..]

[%. – %..]
. – .%
[). – ).%]

– . – .)
./ – ..
[. – .]

– – [(. – (.] [(. – (.] –

Şehir dışı l/ km
./ – .%

[./ – .(]
. – ..
[. – .%]

. – .
[.% – .)]

.) – (.
[./ – .]

/. – /..
[/. – /..]

/. – /.)
[/.( – /.)]

/. – /.)
[/.( – /.)]

/. – /..
[/./ – /.(]

./
[. – .]

[./ – .(] – –

Şehir dışı (xDrive) l/ km –
. – .

[.% – .]
[. – .]

(. – (./
[.( – .)]

– /.) – .
/.) – .

[/.. – .]
– – [..] [.)] –

Ortalama l/ km
. – .

[. – .]
. – .)

[./ – ..]
(. – (.

[. – ..]
%. – %.%

[(. – (..]
/.) – ./

[/.) – ./]
. – .

[. – .]
. – .

[. – .]
/.) – ./
[/.. – .]

.) – .
[.( – ..]

[.) – .] – [. – .]

Ortalama (xDrive) l/ km –
(. – (..
[.% – (.]

[.) – (.]
%.% – %.)

[(.) – %./]
– . – ..

. – ..
[./ – .%]

– – [. – ./] [. – .] –

Enerji tüketimi% kWh/ km – – – – – – – – – – – –

Ortalama CO

 emisyonu g/km

) – )
[( – (]

. – /.
[ – /]

/ – 
[) – /(]

% – %)
[ – )]

 – /
[ – /]

( – (
[( – (]

( – (
[( – (]

 – /
[)) – )]

) – /
[ – ]

[) – /] – [) – ]

Ortalama CO

 emisyonu (xDrive) g/km –

) – )
[/ – ]

[/. – ]
%) – .

[( – ()]
– % – %

( – (
[ – /]

– – [/% – /)] [/ – ] –

Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık l ( ( ( ( % % % % % % % .

Jantlar

Lastik boyutları
/( 
R ( V

/( 
R ( W

/ 
R % W

/ 
R % W

/( 
R ( H

/( 
R ( V

/( 
R ( W

/( 
R ( V

/ 
R % W

/ 
R % W

/ 
R % W

/( 
R ( W

Jant boyutları % J x ( % J x ( %. J x % %. J x % % J x ( % J x ( % J x ( % J x ( %. J x % %. J x % %. J x % % J x (

Malzeme çelik hafi f alaşım hafi f alaşım hafi f alaşım çelik çelik hafi f alaşım hafi f alaşım hafi f alaşım hafi f alaşım hafi f alaşım hafi f alaşım
Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden verilmiştir.
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eDrive sistem çıkışı

Maks. güç
kW (bg)/dev/

dak
– – – – – – – – – – –

 ()/
–

Ortalama güç çıkışı kW (bg) – – – – – – – – – – –  ()

Ortalama tork Nm – – – – – – – – – – – 

Yüksek gerilimli batarya kapasitesi

Batarya tipi/net batarya kapasitesi kWh – – – – – – – – – – – –

Tamamen elektrikli menzil (NEDC) / 
maks. ortalama menzil

km – – – – – – – – – – – / –

Şarj süresi (geleneksel şebeke prizi/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

sa – – – – – – – – – – – –/ –












  





















 –
 





*

 – *

 – 





   ilk çeyreğinden itibaren sunulacaktır. Ön rakamların ECE sürüş döngüsüne göre resmi onayı henüz 
beklenmektedir. Eksik rakamlar, baskıya giriş sırasında mevcut olmayan rakamlardır.

  Belirtilen rakama yüzde  dolu yakıt deposu, kg sürücü ve ,kg bagaj dahildir. Yüksüz ağırlık standart 
donanıma sahip otomobiller için geçerlidir. Opsiyonel donanım, bu rakamı yükseltebilir.

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

*  Elektronik olarak sınırlandırılmıştır.
  BMW, RON  kurşunsuz süper benzin kullanımını önermektedir. Motorlarda maksimum yüzde  etanol 

(E) içeriğine sahip daha düşük kurşunsuz benzin de (minimum RON ) kullanılabilir.
  Bütün motorlar EU emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi rakamları (kat edilen mesafe bazında) 

yaklaşık üçte biri şehir içi trafiğinden ve üçte ikisi de şehir dışı sürüşten oluşan ECE sürüş çevrimine uygun 
olarak belirlenir. CO


 emisyonu yakıt tüketimine ek olarak ölçülür. Opsiyonel donanım bu rakamları yükseltebilir. 

Yakıt tüketimi ve CO

 emisyonu değerleri seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır.

, Enerji tüketimi seçilen jant ve lastik boyutuna bağlıdır.
  Menzil; kişisel sürüş stili, rotanın özellikleri, harici sıcaklık ve sürüş sırasında ya da sürüşten önce ısıtma/klima 

kullanımı gibi çeşitli unsurlara bağlıdır.
  Yerel elektrik altyapısına bağlıdır. Şarj süresi, maksimum kapasitenin % şarj olmasını belirtir.
 Düz şanzımanlı ve Steptronic şanzımanlı i xDrive için tork değeri: ,Nm

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobiller için geçerlidir.

*  Tavan anteni ile yükseklik, modele bağlı olarak * – ** mm'dir. Bagaj bölümü kapasitesi * litredir. 
e için bagaj bölümü kapasitesi , litredir.
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 BMW YETKİLİ SERVİSLERİNDE EKSİKSİZ BAKIM:
Bir BMW satın aldığınızda üstün servis ve kapsamlı müşteri memnuniyeti beklemek 
hakkınızdır. Örneğin Duruma Bağlı Servis (CBS), 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 ’den fazla ülkede 

size her an hizmete hazır . BMW Yetkili Servisi tarafından sunulur.

BMW YETKİLİ SERVİSİ. BMW FİNANSAL HİZMETLER.

BMW Service Inclusive*: BMW 
 Service Inclusive servis paketleri bakım, 
inceleme ve yıpranan parçalara ilişkin 
maliyetlerin  servis süreniz boyunca 
kapsam altında olmasını sağlayarak 
 sınırsız sürüş keyfi ne odaklanmanıza 
olanak tanır. Bu servis, dünya genelinde 
tüm katılımcı BMW Yetkili Servis ortakla-
rında mevcuttur. Daha fazla bilgi için: 
www. bmw. com/ serviceinclusive

BMW Uzatılmış Garanti: BMW uzatıl-
mış garanti paketleri yeni satın aldığınız 
BMW’niz için yasal garanti süresine ek 
uzatılmış koruma sunar. Böylece üç yıl 
daha (otomobilin beşinci yılına kadar) 
sürüş keyfi nizi sorunsuz bir şekilde 
sürdürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için:
www. bmw. com/ serviceinclusive

BMW Mobil Servis: Bir arıza durumun-
da BMW Mobil Servis  saat hizmeti-
nizdedir. Özel eğitimli BMW teknisyenleri, 
BMW’nizi mümkün olan en kısa sürede 
yollara geri kazandırmak üzere gerek te-
lefonda gerekse yerinde gereken her türlü 
desteği vermeye hazır. Bunun yanında, 
kaza ya da hırsızlık durumunda yararlana-
bileceğiniz, ülkeye özel kapsamlı mobili-
te paketleri de sunulmaktadır. Bir kaza 
durumunda, BMW Acil Durum veya Yol 
Yardım Hattı’na bağlanabilirsiniz. Polisi, 
ambulansı veya çekiciyi aramak, yedek 
otomobil bulmak, sigorta şirketinize ha-
ber vermek gibi birçok işi sizin yerinize 
biz üstleniyoruz. Daha fazla bilgi için: 
 www. bmw. com/ mobileservice

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 oto mobilinizde opsiyonel Akıllı 
Acil Durum Çağrısı veya ConnectedDrive 
Hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmet, ge-
rekirse istediğiniz an devre dışı bırakıla-
bilir. Konu hakkında daha fazla bilgi için: 
www. bmw. com/ teleservices

BMW Finansal Hizmetler: Özel 
fi nans man: BMW Finansal Hizmetler 
size cazip kiralama, fi nansman ve sigor-
 ta paketleri sunar. Daha fazla bilgi için 
 www.premiumfi nance.com.tr 
 adresini ziyaret edebilir veya size özel 
teklifl er için Borusan Otomotiv BMW 
Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçe-
bilirsiniz.

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.

BMW Sürüş Deneyimi: BMW’nizi ne 

kadar iyi kontrol ederseniz, sürmekten 

o kadar keyif alırsınız. Çeşitli zeminlerde 

bir otomobilin sınırlarına ulaşmanın ne 

anlama geldiğini kendiniz öğrenmek isti-

yorsanız eğitim kurslarımıza katılın ve 

en zorlu durumlarda otomobilinizi kont-

rol 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 ve BMW Group Merkez 

Ofi si 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 

fi kirleriyle dünyayı değiştiren insanlarla 

karşılaşın. Daha fazla bilgi için: 

www.bmw.com/magazine

*  Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan 
Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçiniz. 
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BMW hakkında
daha fazla bilgi için

www.bmw.com.tr
Sheer

Driving Pleasure

Bu katalogda gösterilen modeller BMW AG'nin Almanya pazarı için ürettiği otomobillerin teknik 
özelliklerini ve yapılandırmalarını (standart veya opsiyonel donanım) yansıtır. Diğer pazarların özel 
şartlarına uygun olarak, farklı modeller için kullanıma sunulan standart ve opsiyonel donanım ve 
konfigürasyonlarda bu kitapçıkta belirtilenlere göre değişiklikler olabilir. Ülkeye özgü otomobil 
versiyonları hakkında daha kesin bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile 
bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.

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

      BB. Baskı Almanya .
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