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DİJİTAL OLARAK KEŞFEDİN:  
YENİ BMW KATALOG UYGULAMASI.

Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi.  
Yeni BMW katalog uygulaması size yepyeni  
bir dijital ve interaktif BMW deneyimi sunuyor.  
Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için  
BMW katalog uygulamasını hemen indirin  
ve BMW otomobilinizi yeni bir bakış açısıyla 
keşfedin.
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YENİLİK VE TEKNOLOJİ.



HER ŞEYE AYNI ANDA SAHİP 
 OLMAK İSTEYENLER İÇİN.



ARA VERİN.

OPTİMUM DENGELİ OTOMOBİL GÖVDESİ || GENİŞ HACİM || DÜZ TAVAN ÇİZGİSİ || 
 BÜYÜK EGZOZ ÇIKIŞLARI || ŞEKİLLENDİRİLMİŞ TAM LED STOP LAMBALARI*

* Opsiyonel donanım olarak sunulur.



HER YERDE VE HER ZAMAN 
ŞARTLARI SİZ BELİRLEYİN.

GÜÇLÜ VE SADE DIŞ TASARIM || GÜÇLÜ ORANLAR || BELİRGİN YATAY ÇİZGİLER ||  
ŞIK SPORTİF YÜZEYLER || UZATILMIŞ MOTOR KAPUTU || UZUN AKS ARALIĞI



ÇAMURDA BİLE  
PARILTISINI KORUR.

M PERFORMANCE TWIN POWER TURBO SIRALI ALTI SİLİNDİRLİ BENZİNLİ MOTOR ||  
M SPOR EGZOZ SİSTEMİ* || 50:50 AKS YÜKÜ DAĞILIMI || OPTİMUM AERODİNAMİK 

 ÖZELLİKLER || M SPORT DİFERANSİYEL

* BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d için standart olarak sunulur



MANZARANIN  
KEYFİNİ ÇIKARIN.

ETKİLEYİCİ FERAHLIK || BÜYÜK PANORAMİK CAM TAVAN* || ŞIK MALZEMELER ||  
HASSAS İŞÇİLİK || ATMOSFERİK AYDINLATMA || SENSATEC ÖN KONSOL* ||  

AKUSTİK CAMLAR*

* Opsiyonel donanım olarak sunulur.



TAM BAĞIMSIZ.  
 TAM BAĞLANTILI.

DOKUNMATİK FONKSİYONLU 10,25 İNÇ KONTROL EKRANI* || YENİ VE KİŞİSEL  
OLARAK UYARLANABİLEN KULLANICI ARAYÜZÜ* || AKILLI SES VE HAREKETE  

DUYARLI KUMANDA* || TAM RENKLİ BMW HEAD-UP DISPLAY || SÜRÜŞ ASİSTANI PLUS* ||  
BMW CONNECTED+**

* Opsiyonel donanım olarak sunulur.
** Internet seçeneği yalnızca ConnectedDrive Hizmetleriyle  
 birlikte sunulur.



A'DAN Z'YE GERÇEK BİR X.
YOLDA VEYA ARAZİDE, MÜKEMMEL GÖVDE DENGESİ VE ŞERİTTE TUTMA YARDIMI  

VE YENİ BMW X3'TE SÜRÜŞ KEYFİNİ EN İYİ ŞEKİLDE SUNAN AKTİF CRUISE CONTROL* GİBİ 
BMW KİŞİSEL YARDIMCI PİLOT SÜRÜŞ ASİSTAN SİSTEMLERİ. ÇAĞDAŞ, BİRİNCİ SINIF İÇ 

 TASARIM İLE YENİLİKÇİ KULLANIM KONSEPTİ VE BENZERSİZ BAĞLANTI SAYESİNDE  
ÖZGÜRLÜK OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ, BİRDEN FAZLA DUYUYA HİTAP EDEN BİR DENEYİMDİR.  

YENİ BMW X3'TE KAT KAT BAĞIMSIZLIK.

* Opsiyonel donanım olarak sunulur.



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

www.bmw.com/efficientdynamics

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

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

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

Sürüş Deneyimi Kontrolü, sürücünün 
standart COMFORT Modu, verimliliğe 
yönelik olarak ECO PRO modu ve çok 
daha dinamik sürüşe olanak tanıyan 
SPORT Modu arasında seçim yapabil-
mesini sağlar. Yeni etkileşimli fonksiyon 
ADAPTİF Mod, Dinamik Amortisör 
Kontrolünü, direksiyonu ve Steptronic 
şanzımanı mevcut sürüş durumuna 
uygun şekilde sürekli olarak ayarlar.

Aerodinamikler titizlikle optimize 
edilmiş ve alınan önlemler mükemmel 
bir sürtünme katsayısı sağlayarak 
otomobilin toplam verimliliğini arttırıp, 
yakıt tüketimini azaltmıştır. Aktif hava 
akışı böbrek ızgarası, ön tekerlekler 
üzerinde Hava perdesi ve Aero jantla-
rın tümü hava direncini daha da azalt-
maya yönelik detaylı önlemlerdir.

BMW'nin akıllı hafif yapı teknolojisi, 
otomobilde doğru malzemenin doğru 
yerde kullanılması anlamına gelir.  
Her bir bileşen için en uygun malzeme 
seçilir. BMW EfficientLightweight 
olarak bilinen bu felsefe artık  
BMW EfficientDynamics'in önemli bir 
parçasıdır ve her BMW'ye uygulanır.

SÜRÜŞ DENEYİMİ 
 KONTROLÜDAHİLDİR.  
ADAPTİF MODDAHİLDİR.1  
ECO PRO.AERODİNAMİKLER.HAFİF YAPI.

1 Yalnızca Adaptif süspansiyon ve Business veya Professional Navigation sistemi ile birlikte 
sunulur.

2 Bu değerlerin geçerli olduğu modeller/motorlar 15/04/2018 tarihine kadar sipariş edilebilir. 
Mevcut olup olmadığı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya 
geçiniz.

3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır.

YENİ BMW X3'TE.

BMW X3 xDrive20i**
 ‒ 184bg (135kW) güce ve 290 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor 

 ‒ 0–100km/sa hızlanma: 8,3 sn; Azami hız 215 km/sa
 ‒ Ortalama yakıt tüketimi: 7,2l/100km
 ‒ Ortalama CO2 emisyonu: 165 g/km

BMW X3 xDrive30i
 ‒ 252bg (185kW) güce ve 350Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor

 ‒ 0-100km/sa hızlanma: 6,3 sn; Azami hız: 240 km/sa
 ‒ Ortalama yakıt tüketimi: 7,2-7,3 l/100km
 ‒ Ortalama CO2 emisyonu: 164-168 g/km

BMW X3 M40i2

 ‒ 360bg (265kW) güce ve 500 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor

 ‒ 0-100km/sa hızlanma: 4,8 sn; Azami hız: 250 km/sa3

 ‒ Ortalama yakıt tüketimi: 8,4l/100km
 ‒ Ortalama CO2 emisyonu: 193 g/km

BMW X3 xDrive20d
 ‒ 190bg (140kW) güce ve 400 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor

 ‒ 0-100km/sa hızlanma: 8,0 sn; Azami hız: 213 km/sa
 ‒ Ortalama yakıt tüketimi: 5,3-5,6l/100km
 ‒ Ortalama CO2 emisyonu: 140-146 g/km

BMW X3 xDrive30d
 ‒ 265bg (195kW) güce ve 620 Nm torka sahip  
BMW TwinPower Turbo altı silindirli dizel motor

 ‒ 0-100 km/sa hızlanma: 5,8 sn; Azami hız: 240 km/sa
 ‒ Ortalama yakıt tüketimi: 5,8-6,1 l/100km
 ‒ Ortalama CO2 emisyonu: 154-160 g/km

konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel  
alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür.  
[** ile belirtilen otomobiller için, CO2 emisyonunu temel alan vergi ve otomobille ilgili diğer 
ücretler konusunda burada belirtilenler dışında değerler geçerli olabilir]. Yakıt tüketimi ve  
CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgili için sayfa 42 | 43 veya fiyat listesine bakabilirsiniz.

Performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları standart şanzımanlı otomobillere aittir. 
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan 
(AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre 
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade 
edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel donanım 
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BMW Kişisel Yardımcı Pilot 
BMW Kişisel Yardımcı Pilot 

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

YENİLİKÇİ BMW ASİSTAN 
SİSTEMLERİ.
BMW Kişisel Yardımcı Pilot ile gerçek kon-
for ve güvenliğin tadını çıkarın. İster otomo-
bil sürme ister park açısından her koşulda 
BMW Kişisel Yardımcı Pilot sürüş asistan 
sistemlerine güvenebilirsiniz. Radar, ultra-
son ve kameralar gibi en son teknoloji sis-
temler, otomobilin etrafını kayda geçirerek 
akıllı sürüş asistan sistemleri için bir temel 
oluşturur. İstediğiniz zaman etkinleştirebile-
ceğiniz ya da arka planda çalışan bir acil 
durum sistemi olarak, BMW Kişisel Yardımcı 
Pilot asistan sistemleri BMW'nizle yaptığınız 
her yolculuğu daha güvenli ve daha keyifli 
hale getirir.

Sürüş Asistanı Plus2, 3 monoton veya karma-
şık sürüş koşullarında daha fazla konfor ve 
güvenlik sunar. Bu durumlar arasında trafik 
sıkışmaları ya da şehirde, kırsalda veya oto-
yollarda uzun yolculukların yanı sıra kavşak-
lardan geçişler ve şerit değiştirmeler yer alır.

Park Asistanı2 donanım paketi otomobilin 
park edilmesini kolaylaştırır. Geri Görüş 
Kamerası otomobilin arka kısmının net bir 
biçimde görülmesini sağlar. Aktif Park Me-
safe Kontrolü (PDC) otomobil park edilirken 
meydana gelebilecek hasarlara karşı daha 
fazla koruma sağlar. Park Asistanı otomobili 
caddeye paralel veya dikey olarak tamamen 
otomatik olarak park eder. Sistem, düşük 
hızda yanından geçtiği potansiyel boşlukları 
ölçerek çalışır.

Frenleme fonksiyonuna sahip Yaklaşma 
kontrolü uyarısı içeren Dur & Kalk2, 3 İşlevli 
Aktif Cruise Control sürücü tarafından ön-
ceden belirlenmiş bir hızı ve öndeki araçla 
olan mesafeyi korur. Otomobil hızlanma ve 
fren işlemlerini üstlenir ve yavaş ilerleyen bir 
trafikte ve trafik sıkışıklıklarında hareketsiz 
kalana dek öndeki otomobille önceden 
belirlenen mesafeyi korur.

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

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

SÜRÜŞ ASİSTANI PLUS.

PARK ASİSTANI.

DUR & KALK İŞLEVLİ 
AKTİF CRUISE CONTROL.

YENİ BMW X3’TE.
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Özgürlüğe bağlanın.

Sürüşü Gerçek Zamanlı Olarak Paylaş1 
özelliğiyle sürücü varış saatini ve mevcut 
konumunu dostları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla 
güvenle paylaşabilir. Alıcı otomobilin varış 
noktasını ve mevcut konumunu harita üze-
rinde gösteren web sitesine yönlendiren bir 
link alır.

Tehlike Uyarısı1, 4, Gerçek Zamanlı Trafik 
Bilgisi (RTTI) özelliğinin BMW filosundaki 
otomobillerin birbirlerini tehlikelere karşı 
anonim ve gerçek zamanlı olarak uyarmasını 
sağlayan yeni bir fonksiyonudur.

Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi1, 4 (RTTI)  
otoyollar, kırsal yollar, ana yollar ve şehir 
içindeki en önemli rotaların güncel trafik 
bilgilerini toplar. Gecikmelerle ve tehlikelerle 
ilgili bilgileri neredeyse anında aktarır. Buna 
uygun olarak, en iyi alternatif rotaları önerir. 
Park yeri aramayı çok daha verimli kılan 
Şehir İçi Park Bilgisi dahildir.

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

BMW CONNECTED DRIVE 
STORE’DA20’DEN FAZLA HİZMET.
Akıllı BMW ConnectedDrive işlevlerinin 
temelini ConnectedDrive Hizmetleri 
donanım seçeneği oluşturur. Bu donanım, 
tüm sürüşleri rahat ve eğlenceli bir 
deneyime dönüştüren Concierge Hizmetleri 
veya Online Eğlence gibi hizmetlerin, 
kullanıcının kişisel ihtiyacına göre istenilen 
zaman ve yerde kolaylıkla sipariş verilmesini 
ve süresinin uzatılmasını sağlayan BMW 
ConnectedDrive Store’a erişim sağlar.

BMW CONNECTED İLE 7/24
BAĞLANTI.
Artık hiçbir yere geç kalmamayı, ya da 
BMW’nizin tercih ettiğiniz varış noktalarını 
biliyor olmasını ister miydiniz? Peki otomobili-
nizin içinde ya da dışında, güvenilir bir navigas-
yona sahip olmaya ne dersiniz? BMW Conne-
cted istediğiniz her türlü bilgiyi istediğiniz yer 
ve zamanda sunar. BMW Connected, günlük 
mobiliteyi kolaylaştıran ve sürücülerin varış 
noktalarına rahat bir şekilde ve zamanında 
ulaşmasına yardımcı olan kişisel ulaşım deste-
ği sunar. BMW Connected uygulamasıyla en 
uygun yola çıkış zamanına yönelik tavsiyeler 
gibi ulaşıma ilişkin bilgiler, istediğiniz zaman 
akıllı telefonunuz veya akıllı saatiniz aracılığıyla 
sunulur ve kesintisiz bir şekilde otomobilinize 
iletilir.

BMW CONNECTED+ 
”SÜRÜŞÜ GERÇEK ZAMANLI 
OLARAK PAYLAŞ”.

TEHLİKE UYARISI.

GERÇEK ZAMANLI TRAFİK 
BİLGİSİ.

YENİ BMW X3’TE.

 

1 Yalnızca ConnectedDrive Hizmetleriyle birlikte sunulur.
2 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
3 Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
4 Yalnızca Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulur.



8 ileri Steptronic Sport şanzıman1 sportif vites değiştirmeye 
olanak sağlar. Otomatik şanzıman seçimine ek olarak, kısaltılmış 
vites kolu veya spor deri direksiyon üzerindeki vites kulakçıklarını 
kullanarak istediğiniz zaman vitesi manuel olarak da değiştirebilirsiniz. 
Sürüş modu SPORT ve vites kolu sol S/M konumundayken vites 
geçişleri maksimum performansa yönelik ayarlanır.

Adaptif süspansiyon1 amortisör karakterinin herhangi bir sürüş 
durumuna uyarlanabilmesini mümkün kılarak konforu ve sürüş 
dinamiklerini artırır. Konforlu sürüşe yönelik COMFORT ayarına ek 
olarak, SPORT modu daha sert bir süspansiyon ayarı sunarak sportif 
sürüşe katkıda bulunur.

xDrive modellerindeki opsiyonel Eğim İniş Kontrolü (HDC) 
etkinleştirildiğinde otomobilin en dik yokuşlardan otomatik ve 
 güvenli şekilde inmesini sağlayan bir sistemdir. Sistem otomobilin 
hızını yürüme hızının hemen üzerinde bir seviyede ayarladığından 
sürücünün frene basmasına gerek kalmaz.

M Sport fren1, M logosuyla birlikte koyu mavi renkte, önde dört 
pistonlu sabit kalipere ve arkada tek pistonlu yüzer kalipere sahiptir 
ve olağanüstü bir fren performansı için büyük fren disklerini içerir.

M spor egzoz3,5 sistemi sürüş moduna göre belirlenen dinamik  
bir ses sunar ve entegre egzoz valfi mekanizması aracılığıyla modifi-
ye edilir. Sürüş Deneyimi Kontrolü kullanılarak seçilen SPORT ve 
SPORT+2 programları çok daha yoğun bir sesi öne çıkarırken, konfora 
yönelik programda motor sesi daha geridedir.

M Sport diferansiyel6, şerit değişimi sırasında veya viraj sonrasın-
da hızlanırken, virajları yüksek hızla dönerken veya engebeli yollarda, 
çekişi ve sürüş dengesini optimize eder. Çekiş gücü arka tekerlekler 
arasındaki devir hızı farkını azaltan, elektronik olarak çalıştırılan bir 
cihaz yardımıyla optimize edilir.

SÜSPANSİYON VE GÜVENLİK.

 Aktif Koruma, BMW ConnectedDrive ile sunulan önleyici 
yolcu koruma sistemidir. Örneğin kritik durumlarda emniyet 
kemerleri gerginleştirilir, elektrikli koltuklar dik konuma getirilir, 
camlar ve açılır tavan kapatılır. Kazanın ardından otomobil hareket-
siz hale gelene kadar otomatik olarak fren uygulanır.

 Viraj ışıklarını da içeren LED farlar kısa ve uzun huzmeli 
farlar için parlak ve etkili ikili LED ışık üretir. Viraj aydınlatması ve 
LED teknolojisine sahip viraj ışıkları şehir içinde otomobil kullanır-
ken yol kenarlarının daha iyi aydınlatılması amacıyla adaptif ışık 
dağıtımı özelliğini içerir. Ana farların aydınlatma tüplerinde bulunan 
LED gündüz farları ve park lambaları BMW'nin farklı görünümünü 
oluşturur.

 Son derece güçlü malzemelerle tasarlanan gövde yapısı, 
darbe durumunda yolculara maksimum düzeyde pasif güvenlik 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak yolculara mümkün olan 
en kapsamlı korumayı sunar.

 Trafik sıkışıklığı asistanı dahil olmak üzere direksiyon ve 
şerit kontrol asistanı4 sıkışık trafik durumlarında sürücünün 
desteklenmesi için etkinleştirilebilir. Her türlü yol yüzeyinde 
 maksimum 210km/sa hızlarda sistem direksiyonu uygun şekilde 
destekler ve otomobili şeridinin ortasında tutar. Aktif cruise  
control olsun veya olmasın direksiyon desteği mümkündür.

1 Opsiyonel donanım olarak sunulur.
2 Sport+ modu, BMW X3 M40i ve  BMW X3 M40d ile birlikte standart, BMW X3 xDrive30i 

ve BMW X3 xDrive30d modelleri ile birlikte opsiyonel olarak sunulur.
3 BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d için standart olarak sunulur.

4 Sürüş Asistanı Plus paketinin parçasıdır.  
5 BMW X3 sDrive30i modeli için opsiyonel olarak sunulur.
6 BMW X3 M40i modeli için standart olarak sunulur.

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

 Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile seziciler sürekli olarak 
sürüş durumunu izler ve gerektiğinde, motor ve fren yönetimi 
sistemlerine müdahale ederek yön dengesini ve çekişi değiştirir.  
Bu da en zor yol koşullarında bile otomobile hakim olmayı kolay-
laştırır ve sürüş güvenliğini, dolayısıyla da sürüş keyfini etkin bir 
biçimde arttırır.

Yenilik ve Teknoloji

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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 Parlak Krom vurgulu koyu opak Gümüş Oksit iç tasarım, BMW 
 Professional radyo ve güçlü kavramaya sahip Spor deri direksiyon birinci 
 sınıf bir ortam yaratır.

 Hevelius Antrasit Siyah kumaş koltuklar olağanüstü bir konfora yönelik 
olarak bir dizi ayar olasılığı sunar.

Bazı temel donanım özellikleri:
18 inç, V kollu, stil 618 hafif alaşım jantlar
LED farlar
Çok fonksiyonlu tuşları içeren spor deri direksiyon
Tek bölgeli otomatik klima
6,5 inç LCD renkli ekranlı BMW Professional radyo
Sürüş Deneyimi Kontrolü
Fren fonksiyonlu Cruise Control

 18 inç, V kollu, stil 618, Reflex Gümüş, parlatılmış hafif alaşım jantlar,  
7J x 18, 225/60 R18 boyutlu lastiklerle.


 
 
 
 



TEMEL DONANIM.

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

 Spor deri direksiyon burada 
gösterilen opsiyonel galvanize 
uygulamalar sayesinde şık bir 
görünüm sağlar.

 19 inç, Y kollu, stil 694, Koyu Gri 
hafif alaşım jantlar, runflat özellikli 
7,5J x 19, 245/50 R19  boyutlu 
lastiklerle.

 Dekoratif dikişlere sahip 
 Vernasca Mocha deri spor 
 koltuklar iç tasarıma güçlü bir 
 görünüm kazandırır.

 20 inç, Y Kollu, stil 695 parlak, 
bicolor Orbit Gri hafif alaşım 
 jantlar, karma ve run-flat lastiklerle, 
önde 8J x 20 245/45 R20 lastikler, 
arkada 9,5J x 20 275/40 R20 
 lastikler.

xLine dış donanım:
Ön yüzleri mat Alüminyum özel tasarım yedi adet dikey çubuklu BMW 
Böbrek Izgaraları, Krom ızgara çerçevesi
Mat Alüminyum dış hava girişlerine ait dekoratif öğeler
19 inç, Y kollu, stil 694 Koyu Gri hafif alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri 
mevcuttur
Alüminyum görünümlü Hava Kanalları
Alüminyum görünümlü yan cam çerçeveleri, cam kılavuzu ve cam girintisi 
kaplamaları, parlak siyah B ve C sütunu
Mat Alüminyum yan marşpiyel kaplaması
Mat Alüminyum ön ve arka gövde altı koruması

xLine iç donanım:
Alüminyum detaylı “BMW xLine” yazısı içeren kapı eşik kaplamaları
Kontrast dikişli “Vivus” Antrasit Kumaş/deri kombinasyonuna sahip 
sürücü ve ön yolcu için Spor Koltuklar, farklı döşeme seçenekleri de 
mevcuttur
Çok fonksiyonlu tuşlara sahip spor deri direksiyon, alternatif olarak M deri 
direksiyon
Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
Parlak Krom vurgulu Parlak Siyah iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri 
de mevcuttur
Bagaj bölümünün yükleme eşiği paslanmaz çeliktendir
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 Standart donanım   Opsiyonel donanım

xLINE.



LUXURY LINE.

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

Luxury Line dış donanım özellikleri:
Yedi adet özel tasarım dikey çubuk ve Krom ızgara çerçevesiyle BMW 
Böbrek Izgaraları
Krom özel tasarım ile ön tampon
19 inç, Çift kollu, stil 696 bicolor Koyu Gri, parlak tornalanmış, hafif alaşım 
jantlar, farklı jant seçenekleri mevcuttur
Krom tasarım öğeleri içeren Havalandırma kaplaması
Krom yan cam çerçeveleri ve cam girintisi, parlak Siyah B sütunu ve C 
sütunu, ayna kolu ve ayna ayağı
Krom vurgulu Buzul Grisi marşpiyel kaplaması
Önde ve arkada Parlak Krom vurgulu Buzul Grisi gövde altı koruması

Luxury Line iç donanım özellikleri:
Alüminyum detaylı “BMW Luxury Line” yazısı içeren ön kapı eşik 
kaplamaları
Özel ve kontrast dikişli “Vernasca” siyahı deri koltuklar, farklı döşeme 
seçenekleri mevcuttur
Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon
Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
Parlak Krom vurgulu tanecikli kavak ahşap iç kaplamalar, farklı kaplama 
seçenekleri de mevcuttur
Gri kontrast dikişli Sensatec ön konsol ve kapı paneli
Bagaj bölümünün yükleme eşiği paslanmaz çeliktendir






 
 




 Spor deri direksiyon burada 
gösterilen opsiyonel galvanize 
uygulamalar sayesinde şık bir 
görünüm sağlar.

 Dekoratif dikişli İstiridye 
 Vernasca deri spor koltuklar iç 
 tasarımın şık çizgilerini öne çıkarır.

 19 inç, Çift kollu, stil 696, 
 bicolor Koyu Gri hafif alaşım 
 jantlar, parlak tornalanmış, runflat 
özellikli 7,5J x 19, 245/50 R19 
 boyutlu lastiklerle.

  

 
 


   

  
  
  

 20 inç, V Kollu, stil 697 parlak, 
bicolor Koyu Gri hafif alaşım 
 jantlar, karma ve run-flat lastiklerle, 
önde 8J x 20 245/45 R20 lastikler, 
arkada 9,5J x 20 275/40 R20 
 lastikler.
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 Standart donanım   Opsiyonel donanım

M SPORT PAKET.

 Çok fonksiyonlu tuşlara sahip 
ve siyah Walknappa deriye sahip 
M direksiyon daha sportif bir 
 görünüm sağlar1.

 19 inç, Çift kollu, stil 698 M, 
bicolor Koyu Gri, M hafif alaşım 
jantlar, parlak, runflat özellikli  
7,5J x 19, 245/50 R19 boyutlu 
lastiklerle.

 Mavi kontrast dikişli Vernasca 
Siyah deri de iç tasarıma dinamik 
bir vurgu yapar.

 20 inç, Çift Kollu, stil 699 M 
bicolor Orbit Gri, M hafif alaşım 
jantlar, run-flat karma lastiklerle, 
önde 245/45 R20 lastiklerle  
8J x 20, arkada 275/40 R20 
 lastiklerle 9,5J x 20.

M Sport paket dış donanım özellikleri:
M Aerodinamik paketi, gövde renginde ön rüzgarlık, marşpiyel, çamurluk 
davlumbazları
LED sis farları
19 inç, Çift kollu, stil 698 M, Bicolor Koyu Gri hafif alaşım jantlar, run-flat 
lastiklerle birlikte, farklı jant seçenekleri de mevcuttur
M Sport şanzıman 
Dinamik Amortisör Kontrolü de opsiyonel olarak sunulur
BMW Individual parlak Siyah dış Kaplama tavan rayları, alternatif olarak 
alüminyum görünümlü tavan rayları
BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama, alternatif olarak BMW 
Individual Alüminyum Dış Kaplama
Yanlarda M logosu
Gövde renginde dış ayna kapakları
Opsiyonel M Sport fren
Metalik Koyu Shadow difüzör eklentili arka tampon
M Sport Pakete özel parlak Krom egzoz çıkışı
Özel Karbon Siyahı metalik gövde rengi, farklı renk seçenekleri de 
mevcuttur

M Sport Paket iç donanım özellikleri:
M kapı eşik kaplamaları, M sürücü ayak dayaması ve M‘e özel pedallar
Sürücü ve ön yolcu için mavi kontrast dikişli, „Vernasca“ Siyahı Kumaş/
deri kombinasyonu spor koltuklar 
Sensatec gösterge paneliyle beraber mavi kontrast dikişli özel „Vernasca“ 
Siyahı deri Spor koltuklar; farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur
Çok fonksiyonlu M deri direksiyon
BMW Individual antrasit tavan
Parlak Krom vurgulu Alüminyum Rhombicle iç kaplamalar, farklı kaplama 
seçenekleri de mevcuttur
Özel M logolu otomobil anahtarı
M‘e özel velur halı paspaslar
Bagaj bölümünün yükleme eşiği paslanmaz çeliktendir








 

 



 










 






1 Yalnızca Steptronic Sport şanzıman veya vites değiştirme kulakçık sahip Steptronic 
 şanzımanla birlikte sunulur.



M Performance model logosuna sahip özel kapı eşik kaplamaları kapılar 
açılır açılmaz otomobilin sportif genlerine dikkat çeker.

M Aerodinamik paketi otomobilin atletik özelliklerini öne çıkarır ve hava 
 akışını optimize eder. Paket daha büyük hava girişlerine sahip ön rüzgarlık, 
özel marşpiyeller ve ek difüzör parçasına sahip arka rüzgarlık içerir. İki   
yanda Siyah krom kaplama egzoz çıkışları yer alır.

Yeni BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d.
BMW M PERFORMANCE.

M Performance modeline özgü tasarım BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d’nin dinamik potansiyelini öne çıkarır. Bu tasarım 
daha büyük hava girişleri, ızgara çerçevesi, Cerium Gri ızgara çubukları ve ayna kapakları, Spor koltuklar, vites değiştirme 
kanatçıklarına sahip M deri direksiyon ve gösterge paneli, kapı eşik kaplamaları ve arka bölümde özel M40i veya M40d 
isimliği gibi özellikleri içerir. BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d modelinde sekiz ileri Steptronic Sport şanzımanla birlikte M 
Performance TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor yollara hükmeden performansı sayesinde etkileyici dinamik-
ler sunar. TwinScroll turboşarj, Valvetronic tam değişken valf kontrolü ve Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyon sayesinde 360bg 
(265kW) güç üretir ve azami 500Nm tork sunar. BMW X3 M40i ve BMW X3 M40d olağanüstü bir hassasiyet ve çevikliğe 
sahiptir. Süspansiyonun detaylı şekilde yeniden kalibrasyonu, değişken spor direksiyonda M Performance modeline özel 
ayarlamalar, standart M spor frenler ve arka tekerleklere ağırlık veren BMW xDrive dört çeker sistemi dinamik yanal ve doğru-
sal karakteristik özellikleri artırır ve daha yoğun bir sürüş keyfini garanti eder.

Ödün vermeyen iç tasarımda vites değiştirme kulakçıklarına sahip M deri 
direksiyon ve M modeline özgü pedallar sportif form ve fonksiyonu bir  
araya getirir.

8 ileri Steptronic Sport şanzıman sportif vites değiştirmeye olanak sağlar. 
Otomatik şanzıman seçimine ek olarak, kısaltılmış vites kolu veya spor deri 
direksiyon üzerindeki vites kulakçıklarını kullanarak istediğiniz zaman vitesi 
manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Sürüş modu SPORT ve vites kolu sol S/M 
konumundayken vites geçişleri maksimum performansa yönelik ayarlanır.
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Performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri standart şanzımanlı  
otomobillere aittir.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için teknik verileri inceleyebilir veya 
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.



Yeni BMW X3. BMW Individual'dan ilham aldı. 
 
BMW Individual Collection yeni BMW X3’ünüz için her türlü isteğinize yanıt verecek özel 
donanım seçeneklerini sunar. 
 
Metalik Sunstone yeni BMW Individual gövde rengi parlaklığı, gümüş ve altın rengi arasında 
yer alan ışıltılarıyla büyüleyicidir. Gövde rengi aynı zamanda otomobilin şık siluetini de mükemmel 
bir şekilde öne çıkarır. Özel 21 inç, V kollu, stil 726 I BMW Individual hafif alaşım jantlar yeni 
BMW X3’ün güçlü atletik özelliklerinin altını çizer. 
 
İç tasarımda Fildişi Beyazı BMW Individual ince tanecikli Merino deri benzersiz bir genişlik 
hissi yaratır. Piyano Siyahı kaplama özellikle şık bir kontrast oluşturur. BMW Individual antrasit 
tavan ve karakteristik kapı eşik kaplamaları1 diğer cazip özellikler arasındadır. 
 

BMW INDIVIDUAL.
Bireyselliğinizi yansıtın.

BMW INDIVIDUAL INTERAKTİFİ DENEYİN. 
iOS VE ANDROID İÇİN BMW INDIVIDUAL UYGULAMASIYLA.
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1 BMW Individual kapı eşik kaplamaları M Sport paket ve M Performance otomobilleri ile birlikte sunulmaz.

BMW Individual Piyano Siyahı iç kaplama.

Fildişi Beyazı BMW Individual ince tanecikli Merino deri, Piyano Siyahı BMW Individual 
 Siyah iç kaplama ve BMW Individual Antrasit tavan döşemesi.

Metalik Sunstone BMW Individual gövde rengi ve 21 inç, V kollu,  
stil 726 I BMW Individual hafif alaşım jantlar.

BMW Individual kapı eşik kaplamaları1 BMW Individual adlandırmasıyla 
birlikte.



 Adaptif LED farlar tamamen  
LED teknolojisine sahip kısa ve 
uzun huzmeli farlar ile sinyal 
 lambalarını içerir. Donanım ayrıca 
BMW Seçici Far, viraj ışıkları, gündüz 
farları ve otomobilin önündeki yolun 
mükemmel şekilde aydınlatılması ve 
karanlıkta daha iyi bir görüş kabiliyeti 
için değişken aydınlatma kontrolüne 
sahip Adaptif Farları içerir.

 Ön yan cam üzerindeki akustik kaplama ön camdaki akustik kaplamayı 
 tamamlar ve gürültü seviyesini otomobil içindeki herkes için azaltır. 
 Dışarıdan gelen ve hava akımının yanı sıra motor, lastikler ve ön cam silecek 
lastiklerinin neden olduğu gürültüyü en aza indirir. Müzik dinleyenler ve 
hands-free cihaz kullananlar yarattığı farkı özellikle hissedecekler.

 Elektrikli kaydırma ve kaldırma (ön) fonksiyonlarına sahip Panoramik  
cam tavan, elektrikli yan perdeler, rüzgar koruyucu ve otomobilin uzaktan 
kumandası aracılığıyla konforlu açma fonksiyonu.

 Alüminyüm görünümlü tavan rayları çok işlevli BMW port bagaj ünitesi 
için temel oluşturur.

1 Yalnızca Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulur. 
2 12/2017 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.

 Adaptif LED farlarla birlikte, şekillendirilmiş, üç boyutlu tam LED stop 
lambaları.

 Elektrikli olarak ayarlanabilen 
çeki topuzuna ve römork denge 
kontrolüne sahip römork çeki 
 demiri 2.400kg'a kadar ağır 
 yükler için onaylanmıştır.

 Çok işlevli gösterge ekranı, 
göstergelerin ve diğer gereçlerin 
etkileyici1 bir sunumunu sağlar.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

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

 Opak Alp Beyazı gövde renginde 
ve opsiyonel 20 inç, Çift kollu, stil 
699 M, Orbit Gri, M hafif alaşım 
jantlar ve karma lastiklerle M Sport 
pakete sahip yeni BMW X3.

 Arka sağ ya da sol koltuktaki 
kolu kullanarak ilgili sırtlık yaklaşık 
5 derece ileri ve 6 derece geriye 
doğru ayarlanabilir.

 Uzaktan kumandalı arka koltuk 
sırtlık kilidi arka koltuk  sırtlıklarının 
bir düğme yardımıyla rahatlıkla 
bagaj bölümü içerisinden açıla-
bilmesini ve katlanmasını sağlar.

 Katlanan arka koltuklar 
40:20:40 oranında bölünebilen 
arka koltuk sırtlıklarından oluşur, 
yolcu, bagaj ya da diğer eşyaları 
taşırken daha fazla esnekliği 
 garanti eder.

 İkinci koltuk sırasının 
 arkasındaki bagaj bölümü ayırma 
filesi eşyaların yolcu bölmesine 
düşmesini önler.

 Ön ve arka kapılarda farklı aydınlatma renkleri de içeren ortam aydınlatması 
iç kısımda rahat, keyifli bir aydınlatma atmosferi yaratır. Işıklı Karşılama  
Halısı otomobile binerken veya otomobilden inerken kapıların önündeki 
 alanı  aydınlatır. Beyaz, Mavi, Turuncu, Bronz, Lila ve Yeşil renklerde, altı adet 
 karartılabilir ışık tasarımı mevcuttur.

 Fildişi Beyazı BMW Individual Merino tanecikli deri2.
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1 Yalnızca Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulur.  
2 Qi uyumlu cep telefonları için endüktif şarjı destekler. Orijinal BMW Aksesuarları tarafından 

endüktif şarj için Qi standardını desteklemeyen belirli akıllı telefonlara uygun özel şarj 
 yuvaları sunulur. WiFi etkin noktası maksimum LTE standardında İnternet kullanımına 
 yönelik olarak tüm otomobil gerekliliklerini karşılar. Kullanım ücrete tabidir.

3 Polarize güneş gözlükleriyle BMW Head-up Display'deki bilgilerin okunurluğu sınırlı 
 olabilir. Gösterilecek net içerik seçilen donanıma bağlıdır. İçeriğin görüntülenmesi için ilave 
opsiyonel donanım gereklidir.

4 M40i ve M40d ile standart olarak sunulur.

 Özel Ortam İklimlendirme özelliği5, koku dağıtım fonksiyonu ve hava 
 iyonizasyonu fonksiyonundan oluşur. Tümü otomobil için özel olarak 
 oluşturulan sekiz koku arasından seçim yapılabilir.

 600 W dijital amplifikatör, 
 otomobile özel ekolayzır ve krom 
işlemeli hoparlörlere sahip Harman 
Kardon surround ses sistemi.1

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

 Bağımsız olarak ayarlanabilen Spor ön koltuklar, sırtlık genişliği, ileri ve 
geri ayarı ile sırtlık ve koltuk açısı dahil olmak üzere çeşitli manuel ayar 
 seçeneği sunar. Daha yüksek koltuk ve sırtlık destekleri ile keskin çizgilere 
sahip yan destekler sayesinde mükemmel bir ergonomi ve üst dizey yan 
destek sunarlar.

 Uyumlu telefonlar için kablosuz 
şarj2 özelliği, etkin bir bluetooth 
ve WiFi bağlantısı için teknik ka-
pasite içeren kapsamlı bir telefon 
paketi sunar.

 BMW ekranlı anahtar5 otomo-
bilin durumuna ilişkin çeşitli 
 bilgileri gösterir ve seçilen işlev-
lerin entegre dokunmatik ekran 
aracılığıyla kumanda edilmesine 
olanak tanır.

 Sensatec kaplamalı ön konsol, otomobilin iç tasarımına ayrıcalıklı bir 
 atmosfer kazandırır. Yapay deri, yarı sert bir köpüğe doğrudan uygulanarak 
etkileyici şekilde yumuşak bir yüzey elde edilmiştir. Ön ve arka kapı panelleri 
etrafındaki yıpranmaya dayanıklı malzeme cazip çift kat dikişler içerir.

 Start/Stop düğmesinin yanı 
sıra ses ve sıcaklık kadranları  
gibi kontrollere ait özel galvaniz 
süsler özellikle kaliteli bir görünüm 
kazandırır.

 Professional Navigation 
 Sistemi: Dokunmatik Ekran veya 
Dokunmatik iDrive dokunmatik 
controller aracılığıyla kullanılan 
DVD sürücü içeren Professional 
Radyo.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

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

 Akıllı Sesli Asistan1 doğal konuşmayı anlar ve Harici ses Tanıma özelliği 
sayesinde çok geniş bir yelpazede bağımsız ve duruma özel farkları algılar. 
Dilbilimsel çeşitliliği, diyalektleri ve jargonu da anlar. Metin mesajı veya 
e-posta yazdırırken çok geniş olasılıklar sunar. 

 Sürüşü Gerçek Zamanlı Olarak Paylaş1, 6 özelliğiyle sürücü varış saatini  
ve mevcut konumunu dostları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla güvenle paylaşabi-
lir. Alıcı otomobilin varış noktasını ve mevcut konumunu harita üzerinde 
gösteren web sitesine yönlendiren bir link alır.

5 Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
6 Yalnızca ConnectedDrive Hizmetleriyle birlikte sunulur.

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

 BMW Harekete1 Duyarlı Kumanda ile belirli işlevler tanımlanmış el 
 hareketleri ile çalıştırılabilir. Bazı işlemlere yönelik olarak sistem, örneğin 
 gelen bir aramanın kabul edilmesi veya reddedilmesi için, 'kaydırma' veya 
'işaret etme' gibi hareketleri veya sesin ayarlanması için işaret parmağı ile 
yapılan dairesel hareketleri tanır.

 Tam Renkli BMW Head-Up Display3 sürüşe ilişkin bilgileri doğrudan 
sürücünün görüş alanına yansıtarak, tüm konsantrasyonunu sürüşe 
vermesini sağlar. Mevcut hız, navigasyon yönlendirmeleri ve sollama 
yapılmaz işaretini de içeren Hız Limit Bilgisinin yanı sıra telefon ve eğlence 
listeleri gibi bilgiler görüntülenir.

 Sürüş Asistanı Plus5 monoton veya karmaşık sürüş koşullarında daha 
 fazla konfor ve güvenlik sunar. Bu durumlar arasında trafik sıkışmaları ya da 
şehirde, kırsalda veya otoyollarda uzun yolculukların yanı sıra kavşaklardan 
geçişler ve şerit değiştirmeler yer alır.

 Park Asistanı Plus1, 5 donanım paketi, otomobilin park edilmesini ve 
 manevraları kolaylaştırır. Üstten Görünüm, Uzaktan 3 Boyutlu Görünüm, 
PDC dahil olmak üzere Çevre Görüş Kamera Sisteminin yanı sıra yanal park 
yardımı Aktif PDC4 acil durum fren fonksiyonu ve yola paralel ve dikey tam 
otomatik park etme becerisi sunan doğrusal kılavuz özellikli Park Asistanı 
yer alır.
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GÖVDE RENKLERİ.          

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

 Opak U300 Alp Beyazı.1  Metalik WA96 Beyaz / Mineral Opak U668 Siyah.

 Metalik WA83 Buzul Gri.2  Metalik WA90 parlak efektli Sophisto  
Grisi.2

 Metalik M475 Safir Siyah.2

[ 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.
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 WC1L Terra Kahverengi. WC1M Phytonic Mavi.2 Metalik WC07 Sparkling Storm  
Kahverengi.

 BMW Individual W1CN Metalik 
 Sunstone.2

 Metalik M416 Karbon Siyahı.3

1 M Sport paketi için standart olarak sunulur.
2 Aynı zamanda M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
3 Yalnızca M Sport paket için sunulur.

BMW INDIVIDUAL.M SPORT PAKET.



İÇ TASARIM RENKLERİ.

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

BMW Individual3

Merino tanecikli deri 
VATQ Tartufo.

VAEW Fildişi  
Beyazı  
BMW Individual3 
Merino tanecikli deri. 

VAHZ Fiona 
Kırmızı/Siyah 
BMW Individual3  
Merino tanecikli deri.

Aşağıdakilerle sunulur:
BMW INDIVIDUAL  
DERİ

DERİ

KUMAŞ

‘Vernasca’4  
deri MANL Siyah, 
Mavi kontrast dikiş, 
Siyah iç tasarım.

‘Vernasca’ 
deri MAFO Canberra 
Beji dekoratif dikiş, 
Siyah iç tasarım.

‘Vernasca’  
deri MAH7 Siyah 
 dekoratif dikiş,  
Siyah iç tasarım.

‘Vernasca’  
deri MAMU Mocha 
dekoratif dikiş,  
Siyah iç tasarım.

‘Vernasca’  
deri MAOQ Oyster 
dekoratif dikiş ve 
gelişmiş özellikler, 
Siyah iç tasarım.

‘Vernasca’  
deri MAPQ Konyak 
dekoratif dikiş, Siyah 
iç tasarım.

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

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım1

 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım1

 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım1

 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

‘Hevelius’2  
Antrasit kumaş,  
Siyah iç tasarım.
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KUMAŞ/DERİ 
KOMBİNASYONU

İÇ KAPLAMA
BMW INDIVIDUAL 
İÇ KAPLAMALAR

BMW INDIVIDUAL 
TAVAN DÖŞEMESİ

İÇ KAPLAMA

Parlak Krom  
şeritli ahşap Meşe 
kaplama.

Ön konsol, merkez 
konsol ve kapılar  
üzerinde Alüminyum 
iç kaplamalar ve  
parlak Krom şerit.

BMW Individual iç 
kaplama 4ML 
Piyano Siyahı 
kaplama.

BMW Individual 
tavan  
775 Antrasit.

Ön konsol, merkez 
konsol ve kapılar 
üzerinde parlak 
 siyah iç kaplama ve 
parlak Krom şerit.

Parlak Krom şeritli  
ön konsol, merkez 
konsol ve kapılar 
 üzerinde açık göze-
nekli ‘Fineline’ Cove 
ahşap kaplama.

Parlak Krom şeritli 
tanecikli kavak  
ahşap kaplama.

Parlak Krom kaplama 
ön konsol üzerinde 
mat koyu Oksit 
 Gümüş iç kaplama, 
koyu Oksit Gümüş 
merkez konsol ve 
kapı kolları.

Ön konsol, merkez 
konsol ve kapılar 
üzerinde Alüminyum 
Rhombicle iç  
kaplamalar ve parlak 
Krom şerit.

‘Vivus’3  
Antrasit kumaş/deri 
kombinasyonu,  
Siyah iç tasarım.

Siyah  
‘Vernasca’  
deri/kumaş 
kombinasyonu,  
Mavi kontrast dikiş, 
Siyah iç tasarım.

1 Temel donanım için yalnızca aktif koltuk havalandırmasıyla birlikte sunulur.
2 Yalnızca standart koltuklarla birlikte sunulur.
3 Yalnızca Spor koltuklarla birlikte sunulur.
4 Özel Mavi dikişli Sensatec ön konsol dahildir.
 

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 M Sport paket

 Temel Donanım
 xLine

 Temel Donanım
 Luxury Line 
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım

 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine
 M Sport paket

 Temel Donanım
 Luxury Line
 xLine

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:



JANTLAR VE LASTİKLER.

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

 21 inç, V Kollu, stil 726 I, bicolor 
Orbit Gri, parlak, BMW Individual 
hafif alaşım jantlar, karma ve run-flat 
lastiklerle, önde 8,5J x 21 245/40 R21 
lastikler, arkada 9,5J x 21 275/35 R21 
lastikler.

 21 inç, Çift Kollu, stil 718 M 
 bicolor mat Cerium Gri, M hafif 
alaşım jantlar2, run-flat karma 
 lastiklerle, önde 245/40 R21  
lastiklerle 8,5J x 21, arkada 
275/35 R21 lastiklerle 9,5J x 21.

  19 inç, V kollu, stil 691, Reflex 
Gümüş hafif alaşım jantlar, runflat 
özellikli 7,5J x 19, 245/50 R19 
lastiklerle.

  21 inç, Y kollu, stil 701 M, 
 Bicolor, opak Siyah BMW M  
Performance hafif alaşım jantlar. 
Karma, run-flat lastiklerle birlikte 
eksiksiz yazlık jant seti. Ön  
lastikler: 245/40 R21. Arka: 
275/35 R21.

  20 inç, V Kollu, stil 697 parlak 
tornalanmış, bicolor Koyu Gri 
 hafif alaşım jantlar, karma ve  
 run-flat lastiklerle, önde  
8J x 20 245/45 R20 lastikler, 
 arkada 9,5J x 20 275/40 R20 
 lastikler.

  20 inç, Y Kollu, stil 695 parlak 
tornalanmış, bicolor Orbit Gri 
 hafif alaşım jantlar, karma ve 
 run-flat lastiklerle, önde  
8J x 20 245/45 R20 lastikler, 
 arkada 9,5J x 20 275/40 R20 
 lastikler. 

 18 inç, V kollu, stil 618,  
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,  
runflat özellikli 7J x 18,  
225/60 R18 lastiklerle.

  20 inç, Çift Kollu, stil 699 M 
bicolor Orbit Gri1, M hafif alaşım 
jantlar, run-flat karma lastiklerle, 
önde 245/45 R20 lastiklerle  
8J x 20, arkada 275/40 R20 
 lastiklerle 9,5J x 20.

  18 inç, türbin kollu, stil 689, 
Bicolor opak Siyah, parlak 
 tornalanmış hafif alaşım  
jantlar, run-flat lastiklerle,  
BMW EfficientDynamics,  
7J x 18, 225/60 R18 lastiklerle.

  19 inç, V kollu, stil 692, bicolor 
Koyu Gri hafif alaşım jantlar,  
parlak tornalanmış, runflat özellikli 
7,5J x 19, 245/50 R19 lastiklerle.

1 Yalnızca M Sport paket ile birlikte sunulur.
2 Yalnızca BMW X3 M40i modeli için sunulur. 
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 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

 Uyumlu bagaj bölümü 
paspası: Bagaj bölümünü kir  
ve neme karşı koruyan kaymaz, 
su geçirmez, dayanıklı paspas. 
Siyah renk ve paslanmaz çelik 
desenli paspaslar iç tasarımla 
olağanüstü bir uyum sağlar.

 Her türlü hava koşuluna 
uygun paspas: Ön ayak 
 bölümünde neme ve kire karşı 
hassas koruma. Siyah renk ve 
paslanmaz çelik desenli paspaslar 
iç tasarımla olağanüstü bir uyum 
sağlar. 

 Pro 2.0 arka bisiklet taşıyıcı hafif olmasına rağmen sağlamdır ve 
 maksimum 60 kilogram taşıyabilir. Kullanımı son derece kolaydır ve iki bisiklet 
veya e-bisiklet taşıyabilir (üç bisiklet taşıyabilecek şekilde genişletilebilir). 
 Yatırma özelliği, bagaj bölümüne her zaman kolay erişilmesini sağlar.

 Siyah renkli ve titanyum gümüşü 
yan çıtalara sahip modern port bagaj 
520 litre kapasiteye sahiptir ve tüm 
BMW port bagaj sistemleriyle 
uyumludur. Her iki yandan açılabilme  
özelliğine ve iki yanda yüklemeyi 
 kolaylaştıran ve hırsızlığı önleyen 
üçlü kilitleme sistemine sahiptir.

 Aktivite Anahtarı:  
Otomobili düğme kullanmadan 
kilitlemek/açmak ve motoru  
çalıştırmak içindir. Beş bar  
seviyesine kadar su geçirmez ve 
klips, anahtarlık ya da kol bandı 
aksesuarı olarak taşınabilir. Spor  
modelinde BMW logosu yer alır.

 Kablosuz şarj yuvası:  
Apple iPhone™ 6/6s modellerinin 
endüktif şarj edilebilmesi için. 
Yuva aynı zamanda koruyucu  
kapak olarak da kullanılır.

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

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

 20 inç, Y kollu, stil 695 hafif alaşım jantlar opak Siyah renktedir  
ve iki seviyede düzenlenmiş kollara sahiptir. Karma, run-flat lastiklerle birlikte 
eksiksiz yazlık jant seti. Ön jantlar: 8J x 20, 245/45 R20 103W XL RSC 
 l astiklerle. Arka jantlar: 9,5J x 20, 275/40 R20 106W XL RSC lastiklerle. 
 Eksiksiz kışlık jant seti olarak da sunulur.



TEKNİK VERİLER.

BMW X3
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Ağırlık

Boş ağırlık AB (xDrive)1 kg [1790] [1790] [1885] 1725 [1735] [1790] [1825] [1840] [1895]
İzin verilen maksimum (xDrive) kg [2400] [2400] [2455] 2355 [2355] [2400] [2420] [2435] [2500]
İzin verilen yük (xDrive) kg [660] [660] [640] 660 [660] [660] [660] [660] [660]
İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)2 kg [750] [750] [750] 750 [750]  [750] [750] [750] [750]
İzin verilen römork yükü, frenli, maks. 
%12 eğim/maks. %8 eğim (xDrive)2 kg [2000/2000] [2000/2000] [2000/2000] 2000/2000  [2000/2000] [2000/2000] [2000/2000] [2000/2000]

Bagaj bölümü kapasitesi l 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600

Motor 3, 4

Silindir/valf 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4
Hacim cc 1998 1998 2998 1995 1597 1995 1995 2993

Nominal güç/nominal motor devri kW (bg)/
dev/dk

 135 (184)/ 
5000 – 6500

 185 (252)/ 
5200 – 6500

265 (360)/ 
5500 – 6500

110 (150)/ 
4000 170 140 (190)/ 

4000
155 (211)/ 

4400
195 (265)/ 

4000

Azami tork/motor devri Nm/dev/
dk

290/ 
1350 – 4250

350/ 
1450 – 4800

500/ 
1520 – 4800

350/ 
1500 – 3000

250/ 
1500 – 4700

400/ 
1750 – 2500

500/ 
2000 – 2000

620/ 
2000 – 2500

Güç aktarımı

Sürüş konfigürasyonu Dört çeker Dört çeker Dört çeker Arkadan itişli Arkadan itişli Dört çeker Dört çeker Dört çeker

Standart şanzıman (xDrive) Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic 

Sport
Altı ileri manuel  Sekiz ileri 

Steptronic
Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Performans

Azami hız (xDrive) km/h [215] [240] [250]4 200 [198] [208] [213] [230] [240]
0 –100km/sa hızlanma s [8,3] [6,3] [4,8] 9,5 [9,7] [9,1] [8,0] [6,8] [5,8]

Tüketim5, 6 - Bütün motorlar EU6 standardına uygundur

Şehir içi (xDrive) l/100 km – 3 [8,4 – 8,5] [10,8 –11,1] 5,9 – 6,1 
[5,3 – 5,5] – [5,9 – 6,3] [6,2 – 6,3] [6,8 – 7,1]

Şehir dışı (xDrive) l/100 km – 3 [6,4 – 6,6] [6,7 – 7,0] 4,7– 4,8 
[4,6 – 4,8] – [5,0 – 5,2] [5,1 – 5,3] [5,3 – 5,5]

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

Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı) EU6 EU6 EU6 EU6 – EU6 EU6 EU6

CO2 emisyonu, ortalama (xDrive) gr/km [165]3 [164 –168] [188 –193] 134 –139 
[128 –133] – [140 –146] [145 –150] [154 –160]

Yakıt deposu kapasitesi (yaklaşık) l 65 65  65 58 61 60 60 68

Jantlar/lastikler

Lastik boyutları 225/60 R18 W 225/60 R18 W 245/45 R20 W/
275/40 R20 W 225/60 R18 W

225/60 R18 
104W XL 

225/60 R18 
104W XL

225/60 R18 W 225/60 R18 W 225/60 R18 W

Jant boyutları 7J x 18 7J x 18 8J x 20/9,5J x 
20 7J x 18 7J x 18 LM 7J x 18 7J x 18 7J x 18

Malzeme Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım Hafif alaşım
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Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsindendir.
Performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri standart şanzımanlı otomobillere aittir.

1 EC yüksüz ağırlık, standart donanıma sahip otomobilleri gösterir ve ilave donanımı içermez. Yüksüz ağırlığa % 90 oranında dolu depo ve 75 kg ağırlığında sürücü dahildir.  
Opsiyonel donanım otomobilin ağırlığını, yükünü ve otomobilin aerodinamikleri üzerinde etkisi varsa azami hızını etkileyebilir.

2 Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
3 Geçici rakamlar; eksik rakamlar baskı sırasında mevcut olmayan değerlerdir.
4 Elektronik olarak sınırlanmıştır.
5 Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan 

otomobiller için geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95 kurşunsuz 
süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

6 Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre 
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel 
donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür. 
[** ile belirtilen otomobiller için, (yine) CO2 emisyonunu temel alan vergi ve otomobille ilgili diğer ücretler konusunda burada belirtilenler dışında değerler geçerli olabilir]



BMW X3 M40i. 
M Performance TwinPower Turbo sıralı altı silindirli benzinli motor, 360bg (265kW),  
21 inç BMW M, Çift kollu, stil 718 M, hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, metalik 
 Phytonic Mavi gövde rengi, dekoratif dikişli Vernasca Cognac deriden Spor ön 
 koltuklar, Parlak Krom vurgulu Alüminyum Rhombicle iç kaplama, Sensatec siyah  
ön konsol.

Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen 
otomobillere ait donanım ve yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel)  
gösterir. Bu broşürün baskıya girdiği tarih olan 16/11/2017'den sonra ya da diğer 
pazarlara özel gereklilikler uyarınca, farklı modellere ait standart ve opsiyonel  
donanımlarda ve yapılandırma seçeneklerinde değişiklikler olabilir. Ayrıntılı bilgi için 
lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. Tasarım ve  
donanımda değişiklik yapılabilir.

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