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1
СПРИТНИЙ, ЗАХОПЛЮЮЧИЙ,
АВТЕНТИЧНИЙ –
ЗАВЖДИ З НАЙКРАЩИМ
РЕЗУЛЬТАТОМ: ПЕРШИЙ!
Пропонує захоплююче керування, спортивний та
компактний зовнішній вигляд, сучасний інтер’єр з
індивідуалізованою орієнтацією на водія, інноваційні
системи допомоги та комунікації.
BMW 1 серії.
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THE 1
ЗАХОПЛЮЄ ПОГЛЯДИ. ДАЄ ВОЛЮ МОМЕНТАМ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 1 серії –
потужний і спортивний. Новий, молодий автомобіль
є і без сумнівів залишається BMW, він
відрізняється компактністю і функціональністю
завдяки неперевершеному поєднанню спритності
та задоволення за кермом. Подвійна решітка
радіатора, кутасті фари, “акулячий ніс” і вигин
Хофмайстера – все передається захоплюючим
чином. Сучасний і якісний інтер’єр демонструє
рівень розвитку технологій. Чи то цифрові дисплеї2,
чи то елементи керування, об’єднані в зручні для
користувача функціональні острівці – водій може
зосередитись на найважливішому: задоволенні
за кермом.

1
2

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Випробуйте BMW 1
серії у його улюбленій дисципліні – керуванні!
Наприклад, топова модель BMW M135i xDrive
вражає своїм 4-циліндровим бензиновим двигуном
M TwinPower Turbo з потужністю 225 кВт (306 к.с.),
імпульсною віддачею потужності та видатними
характеристиками у швидкісних заїздах. Особливі
налаштування М підвіски, повний привід xDrive,
диференціал M Sport і рульове керування M Sport
гарантують особливо точне рульове керування та
проходження поворотів для точно контрольованого
керування – з максимальною динамікою та
низькою витратою пального.

2

ЩАСТЯ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ,
КОЛИ ВИ НИМ ДІЛИТЕСЯ.
Виглядайте гарно, демонструючи свій розмір. Пропонуйте ще
більше місця для активного способу життя, не обмежуючись
нічим. Примірте універсальність, що адаптується до всіх потреб.
Відчувайте задоволення за кермом, навіть подорожуючи з
сімома пасажирами чи великою кількістю багажу.
BMW 2 серії.
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THE 2

GRAN TOURER
ДЛЯ ДРАЙВОВОГО ЖИТТЯ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 2 серії
Gran Tourer – це функціональний транспортний
засіб з великою кількістю місця. Зовні він, перш
за все, спортивний – завдяки спеціальному
передньому бамперу, злегка похилій лінії даху,
витягнутій проекції вікон і заднім ліхтарям,
розташованим максимально з країв, які
підкреслюють ширину. Інтер’єр пропонує достатньо
місця для трьох рядів сидінь2, високоякісну оббивку
та декоративні поверхні і, в той же час, фірмову
орієнтацію BMW на водія. Велике вітрове скло
та панорамний скляний дах2 створюють яскраву
атмосферу, а відкритий інтер’єр додає легкості.
Водій і передній пасажир насолоджуються
найкращим кутом огляду завдяки піднятим
сидінням.

THE 2

ACTIVE TOURER
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ РОЗВАГ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Компактний зовні,
гнучкий всередині – BMW 2 серії Active Tourer
демонструє функціональність і стиль. Короткі бічні
лінії, плоска лінія даху та короткі звиси підтримують
спортивний вигляд, як і велика решітка радіатора
та шестикутні світлові трубки світлодіодних фар2,*.
Відчуйте легкість простору у спортивному інтер’єрі.
Водій буде насолоджуватися піднятим сидінням і
кокпітом, які орієнтовані на нього. Великі
декоративні поверхні з акцентними смугами
демонструють елегантність, у той час як безліч
практичних відсіків для зберігання доводять
функціональність. Регульоване у поздовжньому
напрямку заднє сидіння2 створює місце для великої
кількості багажу або великий простір для ніг.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW 2 серії Active
Tourer пропонує максимальну варіативність і масу
задоволення за кермом. Темпераментні бензинові
та дизельні двигуни BMW TwinPower Turbo
вражають імпульсним відгуком навіть на низьких
обертах і відрізняються особливою економічністю
і низьким рівнем викидів. 7-ступінчаста коробка
передач Steptronic з подвійним зчепленням2,*
також сприяє низькій витраті пального,
забезпечуючи швидке перемикання передач без
переривання тяги. Інтелектуальна система повного
приводу BMW xDrive* завжди забезпечує
оптимальне зчеплення та курсову стійкість,
Performance Control також підвищує динаміку та
безпеку руху на поворотах.

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Максимум BMW
EfficientDynamics відображений в останньому
поколінні 3- і 4-циліндрових бензинових і дизельних
двигунів BMW TwinPower Turbo: витрати пального
та викиди знижуються, у той же час підвищується
динаміка руху. Чотирициліндровий дизельний
двигун BMW 220d TwinPower Turbo у поєднанні з
інтелектуальним повним приводом BMW xDrive
робить BMW 2 серії Gran Tourer унікальним у
своєму класі та забезпечує ще більше задоволення
за кермом і додаткову безпеку. Це означає, що Вас
завжди добре приймуть, незалежно від того, чи
перебуваєте Ви у спортивній поїздці або у відпустці
зі своєю сім’єю.
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THE 2
КАБРІОЛЕТ

ВІДКРИТИЙ І СПРАВЖНІЙ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Кожна поїздка у
кабріолеті BMW 2 серії – це хвилююче Враження
від безмежної свободи, особливо з відкритим
дахом. Як і палуба човна, інтер’єр елегантно
вбудований у кузов. Низький силует автомобіля
підкреслює чуттєвість і маневреність, а задні
ліхтарі L-подібної форми візуально підкреслюють
ширину автомобіля. Все це виглядає однаково
приголомшливо з дахом. Кабріолет BMW 2 серії
має красиво оформлений верх, який не тільки
відмінно виглядає, але й мінімізує шум. Відкриття
та закриття м’якого даху може бути виконано
навіть на швидкості до 50 км/год – ймовірно,
найшвидший схід сонця, який Ви коли-небудь
бачили.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Енергійний розвиток
потужності, чудова чуйність навіть на низьких
обертах у поєднанні з видатною економією
пального та низьким рівнем викидів: 4-циліндровий
бензиновий двигун BMW 230i TwinPower Turbo
забезпечує чудову економічність і динамічні
характеристики, щоб максимізувати задоволення за
кермом. У цифрах: потужність 185 кВт (252 к.с.), 5,9
секунди від 0 до 100 км/год – у той же час з
невеликою витратою пального. Із 8-ступінчастою
коробкою передач Steptronic Sport2 Ви можете
насолоджуватися керування, яке нагадує плавання
на яхті: приберіть ногу з педалі акселератора
у режимі ECO PRO, не використовуйте гальма,
і система від’єднає двигун, дозволяючи Вам
рухатися накатом у спокійній обстановці – прямо
у захід сонця.
Також доступна модель Performance.

THE 2
КУПЕ

РУХАЄТЬСЯ СВОЇМ ШЛЯХОМ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Спортивний
дизайн передньої частини BMW 2 серії Купе
характеризується вузькими конусоподібними
подвійними круговими фарами та подвійною
кутастою решіткою радіатора. Безрамні двері
забезпечують елегантність при вході. Широка
задня частина доповнює спортивний вигляд
типовими задніми ліхтарями BMW. Усередині
асиметрична центральна консоль розвернута до
водія, що полегшує керування усіма важливими
функціями. Динамічні лінії і форми, а також
високоякісні матеріали надають інтер’єру спортивну
атмосферу. Більше місця для ліктів і голови для
водія та переднього пасажира підкреслюють
просторість салону.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Завдяки рядному
6-циліндровому бензиновому двигуну M TwinPower
Turbo та 8-ступінчастій коробці передач Steptronic
Sport, BMW M240i xDrive забезпечує вражаючу
найвищу потужність: 250 кВт (340 к.с.) та
розганяється з 0 до 100 км/год всього за 4,4
секунди. Повний привід, оптимальний розподіл
навантаження на вісь 50:50 та регульоване
спортивне рульове керування забезпечують
оптимальну керованість і маневреність керування.
Крім того, усі системи разом із навігаційною
системою Professional2,* дозволяють досліджувати
незвідані маршрути.
www.bmw.com/2seriescoupe

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
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THE 2

GRAN COUPÉ
керування ЗІ СТИЛЕМ ЗАМІСТЬ СТИЛЮ керування.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Динамічний,
сучасний і універсальний. BMW 2 серії Гран Купе
має багато аспектів, які є джерелом миттєвої
радості. Завдяки чотирьом дверям і великій
кількості місця для пасажирів і багажу, він легко
справляється з будь-яким завданням і виглядає
приголомшливо. Його компактний, але плавний,
гнучкий силует підкреслюється об'ємними
поверхнями і декількома високоточними лініями –
для спортивної елегантності та екстравертивної
впевненості в собі. В інтер'єрі яскравий дизайн
створює стильну атмосферу. Завдяки взаємодії
освітлених декоративних поверхонь, мови дизайну
та елементів керування, у зоні водія створюється
атмосфера, яка допомагає водієві зосередитися
на дорозі попереду. BMW, в який Ви полюбите
сідати – знову і знову.
Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Стандартне обладнання для M235i xDrive.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
4
Інформація на проекційному дисплеї BMW відображається не повністю, якщо дивитися крізь поляризовані сонцезахисні окуляри.
5
Тільки в поєднанні з пакетом M Sport і M235i xDrive.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Щойно 4-циліндровий
бензиновий двигун M TwinPower Turbo BMW M235i
xDrive потужністю 225 кВт (306 к.с.) стимулює
потужне життя, стає ясно: BMW 2 серії Гран Купе
виробляє гормони щастя з найпершого метра
керування. Оснащений коробкою передач
Steptronic Sport2, 3,*, підвіскою M Sport2, 3,* і
сидіннями M Sport3, 5,*, кожна поїздка принесе Вам
динамічне задоволення. Цьому також сприяють
складні системи допомоги водієві, які додатково
підвищують безпеку. BMW Live Cockpit Professional
з мережею дисплеїв, що складається з двох
10,25-дюймових екранів і проекційного дисплея
BMW3, 4,*, забезпечує ідеальне відображення всієї
інформації.
www.bmw.com/2-series-gran-coupe

3

НАЙКРАСИВІШІ
ОЧІКУВАННЯ: ПЕРЕВЕРШЕНІ.
У спорті часто останні метри визначають перемогу або поразку.
Це виклик, який веде нас до нових висот продуктивності. Сильне бажання
і витривалість прокладають шлях до мети. Сила перетворює кожен
імпульс у дію. Але справжній спортсмен ніколи не забуває відчувати
радість у кожному русі, незважаючи на всі свої амбіції. Впевненість,
яка також надихає на дорозі.
BMW 3 серії.
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THE 3
TOURING

У ЧУДОВІЙ ФОРМІ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 3 серії
Touring впевнено демонструє, наскільки
спортивною може бути повсякденна зручність
використання. Передня, бічні та задня частини
об’єднуються, щоб сформувати гармонійне ціле,
що характеризується динамічними пропорціями
універсала, оптимальною аеродинамікою та
широкою позицією на дорозі. Світлодіодні задні
ліхтарі та світлодіодні фари підкреслюють цей
ефект. Крім того, BMW 3 серії Touring має безліч
варіантів адаптування до Ваших індивідуальних
потреб: наприклад, автоматичні задні двері з
системою комфортного доступу, спинка заднього
сидіння, яка може бути складена у співвідношенні
40:20:40, пакет зберігання для багажного відсіку2
з рухомою і нековзною поперечиною або заднє
скло, яке можна відкрити окремо для швидкого
завантаження дрібних предметів.

THE 3
СЕДАН

він приваблює своїм особливим виглядом.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 3 серії
визначається за своїм чарівним спортивним
дизайном. Розумна функціональність не тільки
полегшує життя, але і створює простір для
необмеженого задоволення. Довгий капот, широка
колія та короткі звиси нового BMW 3 серії одразу
сигналізують про те, що цей автомобіль справжній
спортсмен. В інтер’єрі все призначене для того,
щоб перетворити кожну поїздку на особливу подію
– виключно розкішну завдяки високим стандартам
матеріалів і якості виготовлення, виключно
спортивну завдяки своєму динамічному дизайну і
виключно елегантну з пакетом освітлення Ambient
Light2, що забезпечує стильне освітлення кокпіта.
Що може бути краще?

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW 3 серії
забезпечує миттєву захоплюючу продуктивність:
з потужністю 285 кВт (387 к.с.) двигун BMW
TwinPower Turbo у BMW M340i xDrive розганяє
автомобіль від 0 до 100 км/год всього за 4,4
секунди. Інноваційні технології BMW
EfficientDynamics, такі як 8-ступінчаста коробка
передач Steptronic Sport, активна решітка радіатора
та програма BMW EfficientLightweight, гарантують,
що BMW 3 серії доставить масу задоволення,
споживаючи при цьому дуже мало пального. У той
же час продумані деталі, такі як інноваційний BMW
Live Cockpit Professional2,* або проекційний
дисплей BMW2, 3,*, гарантують, що кожна поїздка
буде не тільки більш приємною, але і більш
безпечною, ніж будь-коли.
Також доступна плагін-гібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/3seriessedan

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Інформація на проекційному дисплеї BMW відображається не повністю, якщо дивитися крізь поляризовані сонцезахисні окуляри.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: У форматі Touring
BMW 3 серії не йде на компроміси і забезпечує
всебічну переконливу продуктивність. Рядний
6-циліндровий дизельний двигун BMW TwinPower
Turbo потужністю 195 кВт (265 к.с.) розганяє
BMW 330d xDrive з 0 до 100 км/год за 5,4 секунди,
легко долаючи всі труднощі та маючи низьку
витрату пального. Багато в чому це пов’язано з
набором технологій BMW EfficientDynamics, який
забезпечує вражаючу економію пального у
поєднанні з максимальним задоволенням за
кермом. Наприклад, з такими інноваційними
технологіями, як активна решітка радіатора та
програма EfficientLightweight, які знижують
споживання пального до мінімуму, зберігаючи при
цьому високий рівень динаміки.
Також доступні модель Performance і плагінгібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/3seriestouring
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GRAN TURISMO
МІСТКІСТЬ ТА ШВИДКІСТЬ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 3 серії
Gran Turismo поєднує в собі функціональну
універсальність і захоплюючі динамічні
характеристики. З її яскравими лініями,
м’язистими поверхнями та світлодіодними задніми
ліхтарями, задня частина автомобіля вже
демонструє свою екстремальну атлетику.
Вид збоку характеризується безрамними дверима
та пологою лінією даху ззаду. Спереду адаптивні
світлодіодні фари2 забезпечують чудову
оглядовість. Піднята посадка та просторий салон
з великою свободою пересування забезпечують
особливий комфорт під час подорожі. Концепція
багажного відділення також показує його гнучкий
розмір: наприклад, зі складаним заднім сидінням
у пропорції 40:20:40, яке можна навіть скласти
безпосередньо з багажного відділення за
допомогою дистанційного розблокування
спинки2,*.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Інтелектуальні
технології BMW EfficientDynamics у BMW 3 серії
Gran Turismo збільшують динаміку до максимуму,
одночасно знижуючи витрату пального.
Інноваційний двигун BMW TwinPower Turbo у
BMW 340i розвиває максимальну потужність 240
кВт (326 к.с.), максимальну швидкість 250 км/год3
і у той же час відрізняється низькою витратою
пального у змішаному циклі. І Ви можете
розширити межі ще більше: з адаптивною
підвіскою2 кожна поїздка стає ще більш
спортивною, а активний задній спойлер максимізує
притискну силу.
www.bmw.com/3series_gran_turismo

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Обмежено електронікою.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
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4

безкомпромісний
та спортивно-елегантний.
BMW 4 серії рішуче та динамічно виходить за межі всіх існуючих
конвенцій. Незалежний дизайн та класичні спортивні силуети, які
одночасно підкреслюють прогресивний характер. Вражаюча спритність,
приваблива ефективність та підвищений рівень адреналіну з легкістю
переносяться на дорогу. В результаті BMW 4 серії випромінює ауру
недосяжності, що одночасно робить його більш привабливим.
BMW 4 серії.
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НОВІ ГРАНІ ТА НОВИЙ ХАРАКТЕР.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Зухвалий,
незалежний, сучасний: завдяки неповторному
зовнішньому вигляду BMW 4 серії Купе заявляє
про себе як про бунтівного індивідуаліста.
Виразна передня частина кузова з унікальною
решіткою радіатора BMW підкреслює максимальну
свободу і підвищує виразність. В інтер’єрі відчутний
сильний характер у лаконічній формі: в салоні
BMW 4 серії Купе основна увага приділена водієві,
а функціональний стиль, підкреслений мовою
дизайну, та високоякісні елементи оформлення
створюють сучасну і незалежну атмосферу.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Спортивна стійкість,
оптимальна керованість і відмінна маневреність:
завдяки своїм тяговим і динамічними
характеристиками BMW 4 серії Купе гарантує
справжнє задоволення за кермом. Дволітрові
чотирициліндрові двигуни BMW TwinPower Turbo
нового покоління розвивають значну потужність і
відрізняються чудовою динамікою навіть при низьких
обертах. У той же час шестициліндровий бензиновий
двигун BMW M TwinPower Turbo задає гостру як
бритва динаміку руху. Оснащений цими потужними
двигунами та ідеально пристосований до компонентів
підвіски спортивний BMW 4 серії Купе готовий до
будь-якого виклику.
www.bmw.com/4seriescoupe
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GRAN COUPÉ
ЕРА КРАСИ.

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 4 серії
Gran Coupé – відмітний, елегантний, придатний
для повсякденного використання. Його
захоплюючий характер з чотирма безрамними
дверима підкреслюється пологим силуетом у
стилі купе – від капота до задніх дверей і
закінчуючи заднім бампером. Значно огинаючи
задні кути, світлодіодні задні ліхтарі підкреслюють
ширину автомобіля. Інтер’єр BMW 4 серії Gran
Coupé також спортивний і елегантний: кожна
поверхня приємна для очей та рук. Динамічні
горизонтальні лінії та дизайнерські особливості
преміум-класу створюють стильні акценти. Салон
просторий і здатний навіть з трьома людьми
ззаду давати особливе задоволення за кермом.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Рядний 6-циліндровий
бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo
і 8-ступінчаста коробка передач Steptronic Sport
у BMW 440i вражають видатними характеристиками
та низькою витратою пального: 240 кВт (326 к.с.)
і прискоренням від 0 до 100 км/год всього за 5,1
секунди. Навігаційна система Professional2,*
із сенсорною функцією постачається з
налаштовуваним користувацьким інтерфейсом.
Автомобіль забезпечує краще нічне бачення
завдяки адаптивним світлодіодним фарам2, а
багажне відділення пропонує достатньо місця для
зберігання та може відчинятися і зачинятися
автоматично.
www.bmw.com/4seriesgrancoupe

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
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НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ
МАЙСТЕР СВОГО КЛАСУ.
Синонім успіху. Простір та рушійна сила для ідей і джерело їх втілення.
Сучасний та інноваційний BMW 5 серії дає новий поштовх як у справах
бізнесу так і під час тривалих подорожей. Маючи спортивне оснащення
та найвищий рівень комфорту і безпеки, він втілює невимовне
задоволення за кермом.
BMW 5 серії.
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УНІВЕРСАЛ

ЗАДОВОЛЕННЯ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ БІЗНЕС-КЛАСУ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Це Універсал,
що поєднує в собі виняткову функціональність та
комфорт у довгих подорожах із знаковим виглядом
та типовою спортивною динамікою BMW 5 серії.
Зовнішній вигляд є більш впевненим і сучасним,
ніж будь-коли, завдяки особливо довгій колісній базі,
чітким поверхням та видатним дизайнерським
мотивам. Елегантний та надзвичайно універсальний
інтер’єр пропонує багато місця для зберігання,
насамперед завдяки різноманітним рішенням
для багажного відділення. У поєднанні з вражаючою
динамікою та інноваційними технологіями BMW 5
серії Універсал встановлює нові стандарти комфорту
та гнучкості.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Завдяки своєму
двигуну BMW TwinPower Turbo найшвидший у
лінійці BMW 540i xDrive Універсал без особливих
зусиль видає 340 к.с. потужності та має динаміку
розгону від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди.
Додавши до цього поєднання легковагової
конструкції і відмінну керованість, завдяки системі
BMW xDrive, цей автомобіль забезпечує відчуття,
які притаманні тільки для спортивних моделей.
Продуктивність також підвищується за допомогою
решітки радіатора Active Air Stream та інших
додаткових систем, зокрема адаптивної підвіска.
BMW 5 серії Універсал також доступний із
4-циліндровими бензиновими та дизельним
двигунами, які мають чудові показники
ефективності.
www.bmw.com/5seriestouring

THE 5
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лідерство зі стилем.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 5 серії
Седан втілює собою сучасний та інноваційний
автомобіль бізнес-класу. Його зовнішнє обладнання,
серед якого лазерні фари BMW Laserlight спереду,
трапецієподібні патрубки вихлопної системи
і світлодіодні задні ліхтарі, підкреслює динамічність
і прогресивний характер. При цьому ключові
особливості оформлення інтер’єру, такі як
комфортне підсвічування салону і органи управління
з керамічним оздобленням, підкреслюють комфорт
і елегантність. А пакет M Sport2 зі специфічними
елементами дизайну та гальмівна система M
Sport2 із синіми або червоними супортами додають
представницькій зовнішності спортивного шарму.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Більше потужності,
краща керованість. Від неймовірно економічного
4-циліндрового дизельного двигуна та
6-циліндрового бензинового силового агрегату
з вражаючим обертовим моментом до
флагманського бензинового V8 з приголомшливою
потужністю у 530 к.с.: всі представники лінійки
двигунів здатні забезпечити справжню спортивну
динаміку в кожній поїздці. Ідеальні налаштування
трансмісії і ходової частини, в тому числі адаптивної
підвіски, інтегрального активного рульового
управління, інтелектуальної системи повного
приводу BMW xDrive забезпечують повне відчуття
задоволення за кермом. Окрім цього сучасні
системи допомоги водієві та технології
підключення гарантують можливість завжди
залишатися на зв’язку.
Також доступні модель Performance та плагінгібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/5series

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
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динаміка, з якою
час летить непомітно.
Витонченість у кожній деталі: BMW 6 серії Gran Turismo виступає
синонімом елегантності, унікального дизайну та відмінних ходових якостей.
Вишуканий інтер’єр, виконаний з високоякісних матеріалів і доповнений
інноваційними функціями, створює особливе відчуття розкоші та простору.
додавши сюди ідеальні налаштування ходової частини, стає зрозумілим,
що навіть у найдовшій подорожі з BMW 6 серії Gran Turismo враження від
динаміки та комфорту будуть неперевершені.
BMW 6 серії Gran Turismo.
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GRAN TURISMO
ЩЕ БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ ДЛЯ КОМФОРТУ ТА ДІНАМІКИ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW 6 серії
Gran Turismo притягує погляди завдяки динамічному
силуету і незвичайному характеру. Форма решітки
радіатора з вираженими кутами і використання фар
унікального дизайну дозволило зробити передню
частину кузова надзвичайно виразною
і привабливою. Незважаючи на значні розміри
кузова, його плавні лінії і яскраві дизайнерські
рішення переконливо підкреслюють спортивний
характер. Спортивність впізнається і в купеподібній
лінії даху, що тягнеться до підкреслено широкої
задньої частини кузова, де увагу на себе звертають
патрубки системи випуску вільної форми. Елегантний
і просторий салон дарує найвищий рівень комфорту,
при цьому, такі першокласні деталі, як спортивне
шкіряне кермове колесо або органи управління
з глянсовим чорним оздобленням2, створюють
атмосферу динамічності та елегантності.
Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: ідеально налаштовані
вузли підвіски BMW 6 серії Gran Turismo об’єднані
за допомогою інноваційної системи Executive Drive2.
Призначена для управління ходовою частиною
і об’єднана з пневматичною підвіскою передньої
і задньої осей, ця система гарантує найвищий рівень
комфорту під час руху і чудові динамічні
характеристики. При швидкому проходженні
поворотів активна система стабілізації поперечної
стійкості компенсує крен кузова, поліпшуючи
динаміку. У поєднанні з 6-циліндровим економічним
і збалансованим дизельним або бензиновим
двигуном з високим крутним моментом ці системи
забезпечують повну гарантію отримання
задоволення за кермом BMW 6 серії Gran Turismo
у будь-яких подорожах.
www.bmw.com/6seriesGT

7
ПРИСУТНІСТЬ – ЦЕ СИЛА,
ЯКА ПРИВЕРТАЄ ВСЮ
УВАГУ.
Дізнайтеся про прогрес, який задає питання майбутнього та дає
найбільш інноваційні відповіді вже сьогодні. Випробуйте розкіш,
яка врівноважує чарівну присутність максимальною обачністю.
І насолоджуйтеся задоволенням від очікувань, які не просто
виправдані, але й перевершені. Один автомобіль втілює все це,
як жоден інший. BMW 7 серії.
BMW 7 серії.
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THE 7
СЯДЬТЕ. ВЛАШТУЙТЕСЯ ЗРУЧНІШЕ. ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ КОМФОРТ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Розслаблення –
Ваш постійний супутник у BMW 7 серії.
З комфортним виконанням Executive Lounge2,*
Ви можете зануритися у високоякісні шкіряні
крісла, витягнути ноги або працювати в
ексклюзивній атмосфері. Простір за переднім
пасажиром можна регулювати у кілька етапів, а до
переднього сидіння прикріплена відкидна підставка
для ніг для особливо зручного положення під час
руху. Також є планшет BMW Touch Command*,
який дає Вам контроль над безліччю функцій
комфорту та налаштувань ззаду. Крім того,
панорамний скляний дах Sky Lounge2 забезпечує
особливо атмосферні відчуття від керування:
більше 15 000 джерел світла створюють
незвичайну атмосферу в салоні.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Прогрес у русі –
двигун BMW 750Li xDrive демонструє справжню
велич. 8-циліндровий бензиновий двигун BMW
TwinPower Turbo потужністю 390 кВт (530 к.с.)
розганяється з 0 до 100 км/год за 4,1 секунди.
Інноваційна сила навіть у салоні: частина концепції
керування BMW, керування жестами BMW2
розпізнає попередньо визначені рухи Вашої руки.
Наприклад, регулювання гучності просто потребує
обертання вказівного пальця. А це означає повний
комфорт і високу безпеку. Аналогічну перевагу
пропонують лазерні фари BMW Laserlight2 з
незасліплюючим асистентом дальнього світла.
Яскраві і точні, вони світять до 600 м, удвічі далі,
ніж звичайні світлодіодні фари.
Також доступні модель Performance та плагінгібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/7series

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2

8
АТМОСФЕРА, ШВИДКІСТЬ,
ШЛЯХЕТНІСТЬ.
ОДНИМ СЛОВОМ: ХАРАКТЕР.
Стильний. Спортивний. Впевнений у собі. Те, що робить
кожен BMW 8 серії безпомилковим, робить кожного
з них унікальним. Gran Coupé, Купе та Кабріолет –
це розкіш, динаміка та елегантність, а також новий
вимір задоволення за кермом.
BMW 8 серії.
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THE 8
КУПЕ

ЕЛЕГАНТНІСТЬ ОБ'ЄДНУЄТЬСЯ З ДИНАМІКОЮ І ВІДОБРАЖАЄ
ВСЮ СУТНІСТЬ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Навіть
у нерухомому стані BMW 8 серії Купе обіцяє
подарувати абсолютно динамічні враження:
плоский силует елегантно супроводжується
плавною лінією даху, а чітко виражене
моделювання бічної поверхні візуально відтворює
повітря, яке виходить з повітрозабірника.
Екстравертивна спортивність зберігається в
інтер’єрі та разом з розкішними елементами
комфорту утворює чарівний витвір.
Тут водій оточений ексклюзивною атмосферою
з особливими елементами дизайну та
безпомилковим відчуттям керування автомобілем
з видатною динамікою.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: 8-циліндровий
бензиновий двигун BMW TwinPower Turbo у BMW
M850i xDrive встановлює нові стандарти у сегменті
розкішних спортивних автомобілів. З потужністю
390 кВт (530 к.с.) він розганяє M850i xDrive
з 0 до 100 км/год всього за 3,7 секунди,
у той час як повний привід BMW xDrive зі змінним
розподілом крутного моменту забезпечує
оптимальне зчеплення у будь-яких умовах. Крім
того, інтегральне рульове керування пропонує
оптимальну маневреність і максимальну стійкість.
8-ступінчаста трансмісія Steptronic Sport відповідає
за особливо швидке переключення передач з
максимальним динамічним стилем.
Вона дозволяє перемикати передачі автоматично
або вручну за допомогою підрульових пелюсткових
перемикачів.
www.bmw.com/bmw-8-series-coupe

1

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
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THE 8
КАБРІОЛЕТ

безмежне відкриття.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Завдяки своїй
сучасній мові дизайну та конструкції бічних ліній,
які проводять повітряний потік, BMW 8 серії
Кабріолет вийшов особливо плоским, витягнутим
і елегантним. Верхня частина створює чітко
незалежний і компактний силует. Внутрішній
дизайн слідує за особливо динамічним підходом,
в якому всі лінії послідовно вирівняні у напрямку
руху і таким чином передають спортивне
прагнення зірватися вперед. Взаємодія екстер'єру
та інтер'єру створює захоплюючий баланс
спортивності та розкоші, який перетворює кожну
поїздку на щось особливе.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Для динамічного
відчуття свободи повністю регульована система
керування клапанами Valvetronic 8-циліндрового
бензинового двигуна BMW TwinPower Turbo в
M850i xDrive прекрасно поєднується з прямим
високоточним уприскуванням палива та двома
турбокомпресорами. Двигун видає 390 кВт
(530 к.с.), що в поєднанні з адаптивною M
підвіскою забезпечує відчуття зарядженості
ендорфіном: характеристики амортизатора
адаптуються до будь-якої дорожньої ситуації і
забезпечують ще більшу динаміку та комфорт. На
додаток до стандартного налаштування COMFORT,
Ви також можете вибрати програму SPORT,
яка створює ще більш вражаючі відчуття.
www.bmw.com/8-series-convertible

THE 8

GRAN COUPÉ
ЧУДОВИЙ ХАРАКТЕР – ЩЕ БІЛЬШ СПОРТИВНИЙ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Справжній
спортивний автомобіль в усіх відношеннях –
BMW 8 серії Gran Coupé поєднує в собі
безкомпромісну спортивність купе з детальною
розкішшю та великим простором. Навіть на відстані
чарівний характер пропорцій і чотирьох дверей
ясно дає зрозуміти: все тут більше, ніж зазвичай.
Коли Ви знаходитесь всередині під величезним
скляним панорамним дахом2 Вас оточює насправді
яскрава атмосфера. Це внутрішнє враження ще
більше посилюється у вирішальних нюансах
завдяки гальванічним акцентам на елементах
керування, а також ексклюзивному скляному
оздобленню “CraftedClarity”2.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Найвища форма сили.
Коли могутній 8-циліндровий бензиновий двигун
BMW TwinPower Turbo надає прискорення BMW
M850i xDrive, Ви одразу відчуваєте приголомшливу
потужність у 390 кВт (530 к.с.), що розгорнеться у
всьому діапазоні обертів. Завдяки спортивній
вихлопній системі ця чудова сила відбивається у
гучному звуці, який викликає у Вас мурашки по
шкірі. Самі враження від керування
характеризуються високою динамікою та
максимальним контролем завдяки гальмівній
системі з внутрішньо вентильованими гальмівними
дисками спереду та ззаду. Пряме реагування та
вражаюча сила гальмування є частиною відчуття,
яке інакше можна отримати тільки на гоночній
трасі.
www.bmw.com/bmw-8-series-gran-coupe

1
2

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
	Можливо замовити як додаткове обладнання.

X
СВІТ БЕЗ КОРДОНІВ.
ДЛЯ ЖИТТЯ, СПОВНЕНОГО
МОЖЛИВОСТЕЙ.
Світ має 360 градусів. День має 24 години. Життя має
нескінченні можливості, і кожна мета може бути досягнута
різними способами. Але який напрямок є правильним?
Який мій шлях? Питання, на які Ви не завжди маєте відповідати.
Тому що свобода вибору з безліччю можливостей – це розкіш
видатної риси: універсальності.
Моделі BMW X.
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THE X1
БАГАТО ЖИТТЯ, БАГАТО СТИЛЮ.

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Пригоди видно
у зовнішності BMW X1: спереду, велика решітка
радіатора, типова для BMW, і адаптивні світлодіодні
фари2 – справжній X. У салоні він також приймає всі
виклики: вже під час посадки Ви можете
насолоджуватися максимальним комфортом
завдяки піднятому положенню сидіння. Ваші очі
зупиняються на дорозі, у той час як проекційний
дисплей BMW2, 3,* показує важливу інформацію,
таку як швидкість, прямо у полі вашого зору.
BMW X1 також має ідеальне рішення для ще
більшого простору для ніг або великих об’ємів
вантажу: регульоване у поздовжньому напрямку
заднє сидіння2. Для ідеальної взаємодії динаміки,
спортивності й універсальності – BMW X1.
Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Інформація на проекційному дисплеї BMW відображається не повністю, якщо дивитися крізь поляризовані сонцезахисні окуляри.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Озброєний твердою
рішучістю та чудовою впевненістю, BMW X1
готовий прийняти будь-який виклик. При цьому
він відкриває нові горизонти, виправдовуючи
філософію поєднання екстремальної динаміки
та максимально можливої паливної економічності.
Інноваційна технологія EfficientDynamics у BMW X1
xDrive25i забезпечує низьку витрату пального,
а 4-циліндровий бензиновий двигун BMW
TwinPower Turbo забезпечує максимальну
потужність 170 кВт (231 к.с.). А також задоволення
за кермом. Насолоджуйтесь прискоренням від 0 до
100 км/год за 6,5 секунди, або поїздкою в місце,
яке Ви називаєте свободою. Із BMW X1.
www.bmw.com/x1
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THE X2
РАДІСТЬ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ.

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW X2 поєднує
у собі спортивний стиль купе з потужними
пропорціями X у революційному вигляді. Вперше,
нижній контур решітки радіатора BMW ширший за
верхню частину. На вигляді збоку похила лінія даху
та вузьке проектування вікон утворюють купеподібний силует. Контурні колісні арки та виразні
бічні спідниці символізують типову для X міцність,
а орієнтований на водія кокпіт у поєднанні
з піднятим сидінням забезпечує кращий огляд.
Комбінація приладів з використанням високоякісної
технології Black Panel є яскравим елементом
в інтер’єрі, так само як і щедрі декоративні поверхні
з пакетом освітлення2 зі змінними налаштуваннями
кольору.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: У BMW X2 відмінно
скоординовані компоненти забезпечують
платформу для точного керування, відчутно
високої тяги та видатної маневреності. Потужні
та економічні двигуни BMW TwinPower Turbo, такі
як у топ-моделі M35i з двигуном TwinPower Turbo,
забезпечують спритну динаміку. Підвіска M Sport2,*,
яка включає в себе опущену на 10 міліметрів
ходову частину, характеризується особливо
спортивними налаштуваннями підвіски та зменшує
крен кузова. Інтелектуальна система повного
приводу BMW xDrive* забезпечує максимальне
зчеплення, динаміку керування та безпеку у кожній
дорожньої ситуації, а рульове керування M Sport2
з Servotronic створює пряму та маневрену реакцію
на рульове керування і гарантує, що для повороту
колеса знадобиться менше фізичних зусиль.
www.bmw.com/x2
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THE X3
ЗРОБІТЬ ПАУЗУ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Екстер’єр
BMW X3 поєднує в собі міцність і вишуканість.
Результатом є потужна конструкція передньої
частини з великою решіткою радіатора, чіткий
вигляд збоку з помітною лінією плечей, а також
динамічна та виразна задня частина. Піднята
посадка в елегантному та сучасному салоні дає
Вам чудовий огляд. Продумана концепція
зберігання дозволяє ідеально використовувати
інтер’єр. BMW X3 також є справжнім майстром
комунікації: крім звичних систем, таких як
контролер iDrive2,*, голосове керування та
керування жестами2, Ви також можете керувати
автомобілем за допомогою сенсорного дисплея.
Cправжнє щастя – у BMW X3.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: На дорозі, на
бездоріжжі, у місті або на сільській місцевості:
BMW X3 завжди забезпечує динамічні враження від
керування – наприклад, топова модель BMW X3
M40i. Потужний і економічний рядний
6-циліндровий бензиновий двигун BMW TwinPower
Turbo з 265 кВт (360 к.с.) розвиває величезну
потужність і розганяє автомобіль з 0 до 100 км/год
за 4,8 секунди з неймовірною динамікою. Завдяки
ідеальному розподілу ваги та повному приводу
BMW xDrive Ви отримуєте максимальну
маневреність і зчеплення у будь-якій ситуації.
Інноваційні системи допомоги водієві, такі як
асистент керування Plus2,3,*, також забезпечують
максимальну безпеку та сучасний рівень комфорту
під час їзди – включений в комплект помічник з
рульового керування та контролю смуги руху
утримує BMW X3 в обраній смузі незалежно від
обставин.
Також доступна плагін-гібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/x3

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Робота може бути обмежена у темряві, тумані або яскравому світлі.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3
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THE X4
тільки вперед.

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: В екстер’єрі
BMW X4, характерна для Х міцність і потужна
естетика спортивного купе, поєднуються відмінно.
Велика подвійна решітка радіатора, адаптивні
світлодіодні фари2 та повітрозабірники домінують
спереду. Довгий капот, довга колісна база та
проектування вікон візуально розтягують
автомобіль. Задній спойлер на даху з глибокою
посадкою та вузькі задні ліхтарі підсилюють ефект
ширини. Салон пропонує динамічні та ергономічні
враження від керування: спортивні сидіння2,3
з яскраво вираженими боковими валиками
забезпечують зручну посадку, а високоякісне
оздоблення декоративних елементів надає
інтер’єру спортивно-елегантну атмосферу, чому
також сприяє пакет освітлення2.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Динаміка руху BMW X4
заснована на ідеальному поєднанні новітніх
технологій. Наприклад, топ-модель BMW X4 M40i з
потужним і економічним двигуном BMW TwinPower
Turbo потужністю 265 кВт (360 к.с.) повністю
використовує свій величезний потенціал у
поєднанні з коробкою передач Steptronic Sport.
Розгін з 0 до 100 км/год за 4,8 секунди або заїзд
на більшу відстань – аеродинамічний та ідеально
збалансований транспортний засіб завжди
забезпечує особливо тиху, стабільну і дуже
маневрену керованість. Точне змінне спортивне
рульове керування робить істотний внесок у
швидкі повороти. Під час прискорення повний
привід BMW xDrive забезпечує чудове зчеплення з
дорогою, завдяки змінному розподілу рушійних сил
і найкращому розподілу потужності на дорозі.
www.bmw.com/x4

1
2
3

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Стандартно для M40i та M40d.
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THE X5
все, помножене на Х.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Універсальність
поєднується з ексклюзивністю – BMW X5 поєднує
чудову динаміку з ексклюзивним дизайном і
розкішним обладнанням. Навіть зовні його виразний
вигляд демонструє характер, який підкреслюють
лазерні фари BMW Laserlight2 з окремим підписом X.
Салон представляє високоякісний дизайн інтер’єру,
ефект якого підсилюється найкращими матеріалами
та багатою атмосферою. Інтуїтивно зрозумілий BMW
Live Cockpit Professional, який об’єднує багатофункціональний дисплей на панелі приладів з
дисплеєм керування в мережу дисплеїв, пропонує
чудову інформативність.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Завдяки широкому
спектру інноваційних технологій, BMW X5
доставляє щире задоволення за кермом, як ніколи
раніше. Адаптивна двовісна пневматична підвіска2,*
та пакет xOffroad2 особливо підкреслюють
характеристики моделі X. Вишукана потужність
економічних двигунів миттєво вражає – гострі
відчуття завдяки безлічі технологій BMW
EfficientDynamics і вражаючому співвідношенню
потужності та екологічності. Чудовим прикладом
цього є BMW X5 M50d з його вихідною потужністю
294 кВт (400 к.с.) і середньою витратою пального
всього 7,7-7,8 літра.
Також доступний як BMW X5 M50i та плагінгібридна модель (PHEV).
www.bmw.com/x5

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.  
  Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.

1
2
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THE X6
ПРИВАБЛИВИЙ ЛІДЕР.

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Інформація на проекційному дисплеї BMW відображається не повністю, якщо дивитися крізь поляризовані сонцезахисні окуляри.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Унікальна
концепція спортивного купе у поєднанні з
потужною динамікою BMW X робить BMW X6
воістину винятковим автомобілем, який зачаровує
своєю широкою стійкою та мускулистою задньою
частиною. Решітка радіатора "Iconic Glow"2 з
підсвічуванням привертає увагу до чарівної
передньої частини, чий впевнений характер ще
більше підсилюють лазерні фари BMW Laserlight2.
В інтер'єрі BMW X6 ексклюзивні матеріали та
першокласна майстерність створюють атмосферу
справжнього купе, а елегантні лінії з'єднують
кокпіт із задньою частиною, створюючи єдине
ціле.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Чудова керованість,
динамічна їзда – такі елементи, як повний привід
xDrive або адаптивна підвіска M Professional,
забезпечують хвилююче задоволення за кермом
та максимальну безпеку. Потужний рядний
6-циліндровий дизельний двигун TwinPower Turbo
потужністю 294 кВт (400 к.с.), з'єднаний з
8-ступінчастою коробкою передач Steptronic Sport,
розганяє автомобіль з 0 до 100 км/год всього
за 5,2 секунди. Проекційний дисплей BMW2,3
відображає ключову інформацію безпосередньо
у Ваше поле зору, щоб Ви могли повністю
зосередитися на дорозі.
Також доступні моделі Performance.
www.bmw.com/x6
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THE X7
СИЛА ЗВАБЛЮВАННЯ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW X7
випромінює значну присутність, яка не має собі
рівних. Потужна решітка радіатора, вертикальна
стійка, нечисленні, але точні лінії і ексклюзивність
хромованих елементів, які створюють акценти –
все це дає самовпевнене твердження. Інтер'єр
характеризується сучасною розкішшю та
величезним простором: тут можуть розміститися
до шести пасажирів2 і водій з усіма зручностями,
які тільки можна уявити. Сам водій також має
найвищий рівень зручності керування, наприклад
завдяки потужній і чіткій дисплейній мережі, що
складається із 12,3" сенсорного дисплея
керування та 12,3" дисплея на панелі приладів.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW X7 xDrive40i
характеризується видатною універсальністю,
винятковими динамічними характеристиками
та потужністю 250 кВт (340 к.с.). Дуже сучасна
технологія приводу та підвіски поєднує в собі чудові
ходові та позашляхові характеристики з виключно
спортивною динамікою керування та максимальним
комфортом. Адаптивна двовісна пневматична
підвіска забезпечує надзвичайно комфортне
керування, наприклад, з відмінною динамікою руху.
У той же час, вона полегшує вхід, вихід і
завантаження транспортного засобу, оскільки він
може автоматично підтримуватися на постійній
висоті незалежно від навантаження.
Також доступна модель Performance.
www.bmw.com/x7

1
2

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.

Z

НОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
СВОБОДИ.
У той момент, коли дах відкривається, більше немає меж
задоволенню за кермом у BMW Z4. Родстер, який не може
бути краще: відкритий, спортивний і неперевершений.
Володіючи потужною динамікою та прогресивним дизайном,
він має тільки одну мету: свобода між дорогою та небом.
BMW Z4 Roadster.
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THE Z4
ЧАС ВІДКРИТИСЯ.

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Зовнішній дизайн
BMW Z4 Roadster викликає ентузіазм. Виразна
решітка радіатора BMW у сітчастому дизайні,
довгий капот, елегантний верх та короткі звиси
характеризують типовий силует родстера.
Сучасні адаптивні світлодіодні фари2,* виділяють
та покращують пуристичну естетику. Інтер’єр має
стильну атмосферу: він відрізняється
мінімалістичним дизайном. Шкіряне кермо M2,3
зручно лежить у Ваших руках, а сидіння M Sport2,3,*
для водія та переднього пасажира забезпечують
відмінну підтримку навіть у поворотах.
Вибрані декоративні елементи та пакет освітлення2
доповнюють приємно відкритий інтер’єр.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW Z4 Roadster
продовжує історію легендарного спортивного
автомобіля BMW 507. Із 6-циліндровим
бензиновим двигуном M TwinPower Turbo
потужністю 250 кВт (340 к.с.) топовий двигун M40i
розвиває швидкість від 0 до 100 км/год за 4,5
секунди, даючи викид адреналіну. Почуття повної
свободи навряд чи можна випробувати більш
спортивно. Сучасні технології, такі як адаптивна
підвіска M2,3 і диференціал M Sport2,3,* сприяють
максимальній динаміці. Крім того, BMW Z4 Roadster
пропонує широкий спектр інтелектуальних систем
допомоги: від асистента паркування2 до
персонального голосового асистента2,*, інноваційні
технології ідвищують комфорт і безпеку.
Також доступна модель Performance.
www.bmw.com/z4

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Стандартно для M40i.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

i
BMW i. МАЙБУТНЄ
МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ.
Світ не стоїть на місці. Ми також рухаємось. Рух завжди
хвилюючий, тому що він приносить із собою зміни. BMW i –
яскравий приклад: інноваційні концепції транспортних засобів та
пов’язані з ними послуги мобільності, що забезпечують екологічну
міську мобільність. Майбутнє вже почалося: BMW i є прекрасним
доказом того, що соціальна відповідальність і задоволення за
кермом супроводжують одне одного.
Моделі BMW i.
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THE i3
ПРАГНЕННЯ ВІДЧУВАТИ ЕНЕРГІЮ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Зовнішність
BMW i3 та BMW i3s вказує на високу динаміку.
Передній бампер і закрита решітка радіатора
покращують аеродинаміку – разом з U-подібними
світлодіодними фарами вони забезпечують пряму
тягу. Двері, що відчиняються у протилежних
напрямках, забезпечують ідеальний вхід, у той час
як конструкція з армованового вуглецевим
волокном пластику робить центральну стійку
зайвою. Розширені колісні арки надають
спортивний штрих для BMW i3s. Екологічна
атмосфера комфорту в салоні: вишукані поверхні
чергуються з натуральними матеріалами. Основні
функції, такі як центральний інформаційний дисплей
і цифрова панель приладів, об’єднують технології з
комфортом під час подорожей.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW i3 і BMW i3s
виступають за електризацію динамічних
характеристик. Одне натискання педалі
акселератора – це все, що потрібно, і завдяки
BMW eDrive Ви можете з самого початку
прискорюватися з максимальним обертовим
моментом за 7,3 (BMW i3s: 6,9) секунди до першої
“сотні” без перемикання передач або переривання.
Завдяки “відчуттю однієї педалі” кінетична енергія
відновлюється, коли Ви знімаєте ногу з педалі та
автомобіль гальмує – для ще більш прямої
динаміки їзди. Архітектура автомобіля заснована на
безкомпромісній полегшеній конструкції з двома
незалежними вузлами для компенсації ваги літійіонної високовольтної батареї – це зменшує вагу та
центр тяжіння, але також підвищує безпеку та
маневреність.
www.bmw.com/i3

1

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
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ПЛАГІН-ГІБРИДНІ МОДЕЛІ.
ХВИЛЮЮЧЕ ЕЛЕКТРИФІКОВАНІ.
BMW демонструє, як втілити вражаючу
економічність і екологічність в чисте задоволення
за кермом за допомогою плагін-гібридних моделей
(PHEV): спортивного BMW 330e та динамічного
BMW 530e. Універсальні моделі BMW X3 xDrive30e
та BMW X5 xDrive45e, а також елегантна подовжена
версія BMW 745Le показують, що майбутнє
екологічності у BMW вже почалося. Інноваційна
концепція електроприводу BMW eDrive пропонує
максимальне задоволення за кермом – практично
безшумного та без викидів. Бензиновий двигун
BMW TwinPower Turbo, потужний електродвигун,
літій-іонна високовольтна батарея та інтелектуальне
керування енергією створюють основу для

1

Можливо замовити як додаткове обладнання.

інноваційної концепції приводу. Електродвигун
може рухати транспортний засіб самостійно або
підтримувати двигун внутрішнього згоряння.
Завдяки зарядним системам BMW Charging,
адаптованим до кожного автомобіля, Ви можете
з комфортом заряджати свій BMW вдома з будьякою побутовою розеткою за допомогою
зарядного кабелю або власного BMW Wallbox1.
BMW Charging також пропонує нескладне
заряджання Вашого BMW і зручний доступ до
зростаючої інфраструктури суспільних зарядних
станцій – що робить плагін-гібридні моделі BMW
ще більш привабливими.

M

ЧАРІВНІСТЬ
ПРОДУКТИВНОСТІ.
Немає нічого складнішого, ніж досягнення продуктивності.
Потрібна сила. Потрібен дух інновацій і сміливість виходити
за межі. Немає нічого важливішого за справжню
пристрасть. Вона не знає спокою та завжди йде прямим
шляхом – прямолінійним, непохитним і безкомпромісним.
Моделі BMW M.
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THE M2
COMPETITION

ЗАДОВОЛЕННЯ ЗА КЕРМОМ:
НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ.

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Викид адреналіну.
Дизайн цього автомобіля такий самий характерний,
як і його порив уперед: тристоронні повітрозабірники з трапецієподібними лопатями нагадують
знамениті передні спойлери з історії автоспорту.
Колеса M Y-spoke2, що поєднують в собі пуризм і
спортивну привабливість, дають спокусливий огляд
високоефективної гальмівної системи. Якщо
дивитися збоку, рельєфні бічні спідниці та типові
бічні вентиляційні отвори M ще раз підтверджують,
що цей компактний гоночний автомобіль домінує
на дорозі. А всередині? Енергійний звук двигуна
створює автентичну атмосферу автоспорту,
додатково посилену карбоном і чорною шкірою
Dakota.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Типовий M без
компромісів: відчуття руху, яке прискорює
пульс і виводить автоспорт на дорогу. Потужний
і надзвичайно плавний у роботі, 6-циліндровий
рядний бензиновий двигун TwinPower Turbo
потужністю 302 кВт (410 к.с.) з 7-ступінчастою
коробкою передач М і подвійним зчепленням2
розганяє BMW M2 Competition з 0 до 100 км/ год
всього за 4,2 секунди . Його динамічні
характеристики наочно демонструють культові
досягнення автоспорту. Інженерні особливості, такі
як надзвичайно жорсткий кузов, легка конструкція
передньої і задньої осей та спеціально адаптована
підвіска М, роблять ще дещо абсолютно
зрозумілим: цей автомобіль визначає, наскільки
високо встановлена планка.
www.bmw.com/m2competition

1
2

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
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THE M5
ЄДИНА МИТЬ,
ЩО ВИЗНАЧАЄ ПЕРЕМОЖЦЯ.

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.

1

ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Ключовим елементом
дизайну передньої частини BMW M5 Competition
є чорна глянсова решітка радіатора M з цільною
рамкою. Довершують виразний вигляд подвійні ламелі
з тривимірним дизайном і чорна емблема M5
Competition, доповнені вузькими світлодіодами фар.
У поєднанні з новим переднім бампером з сітчастим
центральним повітрозабірником і двома великими
бічними повітроводами, вони з першого погляду
передають неймовірний динамічний потенціал BMW
M5 Competition. Дизайн задньої частини в першу чергу
характеризується затемненими задніми ліхтарями
і значним заднім бампером з двома парами патрубків
вихлопної системи в фірмовому стилі M. Видатний
атлетизм моделі знайшов своє відображення і в салоні.
Шкіряне кермове колесо M, новий 12,3-дюймовий
контрольний дисплей, багатофункціональні сидіння M
з логотипом “M5” – кожна деталь інтер’єру є в рівній
мірі спортивної та ексклюзивною.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Автомобілі BMW М5
вражаючим чином поєднують в собі фірмову
спортивність BMW M з комфортом і елегантністю
седана бізнес-класу. Оснащений двигуном потужністю
625 к.с. і підвіскою з гоночними налаштуваннями BMW
M5 Competition з системою повного приводу M xDrive
уособлює собою еталон динаміки. Він у рівній мірі
вражає як на дорогах загального користування,
так і на гоночних трасах: 750 Нм крутного моменту,
прискорення до 100 км/год за 3,3 секунди, а до 200 км/
год – за 10,8 секунди. У зовнішньому вигляді потужного
спортивного седана характер проявляється за рахунок
безлічі елементів глянсового чорного кольору.
На додаток до системи повного приводу M xDrive,
спроектованої для максимальної динаміки і стійкості,
BMW M5 оснащується підвіскою, яка забезпечує
спортивність і комфорт навіть в тривалих поїздках.
Разом з 8-циліндровим двигуном M потужністю 600
к.с. це гарантує вражаючі динамічні характеристики,
що поєднують в собі міць і маневреність.
www.bmw.com/m5
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THE M8
КАБРІОЛЕТ

БЕЗКОМПРОМІСНО ПОТУЖНИЙ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW M8
Кабріолет поєднує у собі безмежну свободу
з високоефективною концепцією BMW M,
створюючи безкомпромісний спортивний
автомобіль. У закритому стані високоякісний м'який
верх підкреслює елегантну спортивну форму
кабріолета, а подвійна решітка радіатора та
передній бампер, характерні для М, вказують на
високу продуктивність потужного 8-циліндрового
бензинового двигуна M TwinPower Turbo навіть
коли автомобіль стоїть на місці. Широка спортивна
задня частина також дає уявлення про справжню
силу. Продуктивність, розкіш і вид на відкрите
небо – з відкритим верхом, інтер'єр натякає на
високоефективну ДНК у кожній деталі: шкіряне
кермо M, спортивні сидіння M і селектор передач
M. Чиста продуктивність і виняткова елегантність
поєднуються тут, щоб створити унікальні
захоплюючі враження для задоволення за кермом.

THE M8
КУПЕ

ВИРАЖЕННЯ БЕЗКОМПРОМІСНОЇ ПОТУЖНОСТІ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW M8 Купе
поєднує у собі захоплюючий дизайн і типові
характеристики BMW M для створення
безкомпромісного спортивного автомобіля:
спереду, подвійна решітка радіатора та передній
бампер у безпомилковому дизайні M демонструють
велику потребу у повітрі для 8-циліндрового
бензинового двигуна M TwinPower Turbo. Вид
збоку показує подовжений спортивний кузов з
роздутими колісними арками. Потужний кінець
утворений сильною горизонтальною задньою
частиною з парою подвійних вихлопних труб –
чиста продуктивність. Ексклюзивний інтер'єр
відповідає всім бажанням: акценти червоного
кольору на шкіряному кермі М, спортивний
перемикач передач і ергономічні сидіння M Sport
підкреслюють унікальну привабливість BMW
M8 Купе, який перетворює кожну поїздку
на захоплюючі враження.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: 8-циліндровий
бензиновий двигун M TwinPower Turbo,
спеціально розроблений для моделей BMW M8,
є найпотужнішим двигуном, коли-небудь створеним
для моделі М. У BMW M8 Купе він забезпечує
вражаючі 600 к.с. (441 кВт) – а в BMW M8
Competition Купе навіть 625 к.с. (460 кВт),
які ідеально розподіляються по колесах завдяки
повному приводу M xDrive. Проекційний дисплей
BMW2 відображає всю інформацію, що стосується
руху; його специфічний дисплей M робить гоночний
характер моделей BMW M8 ще більш вражаючим.
Інтелектуальний персональний асистент BMW*
пояснює все про автомобіль – ласкаво просимо
у майбутнє!
www.bmw.com/m8coupe

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Інформація на проекційному дисплеї BMW відображається не повністю, якщо дивитися крізь поляризовані сонцезахисні окуляри.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
3

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW M8 Кабріолет
розвиває величезну потужність 600 к.с.
(441 кВт), а версія Competition 625 к.с.
(460 кВт), яка передається на дорогу з видатною
динамікою їзди завдяки повному приводу M xDrive.
Разом з асистентом керування Professional3 і
асистентом паркування Plus3 BMW M8 Кабріолет
також забезпечує максимальну безпеку і високий
рівень комфорту, наприклад, під час щоденних дій,
таких як паркування та виїзд. Крім того, керування
всіма функціями інтуїтивно зрозуміле та задає
особливі спортивні акценти завдяки спеціальним
дисплеям M на всіх моніторах кокпіта. Інноваційна
комунікація також відповідають стандартам: завдяки
інтелектуальному персональному асистенту BMW з
голосовим керуванням і навчанням BMW M8
Кабріолет демонструє сильну індивідуальність.
www.bmw.com/m8convertible
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THE M8
GRAN COUPÉ

НАЙРОЗКІШНІША ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СПОРТИВНОГО АВТОМОБІЛЯ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Найелегантніший
і безкомпромісний симбіоз усього, що позначають
BMW та літера M: впевнений і абсолютно
розкішний BMW M8 Gran Coupé. Чи то у взаємодії
багатих поверхонь, що перетинаються, чітких ліній
і потужних пропорцій чи то у незліченних деталях
дизайну – це послідовне твердження стає
незабутнім враженням з кожним поглядом.
Відкрийте для себе спортивність, яка піднімає
рівень адреналіну. Розкіш, яка перетворює кожен
момент у чуттєвий досвід. І відчуття простору, яке
полонить своєю атмосферою. Кожен аспект BMW
M8 Gran Coupé встановлює нові стандарти: вмілі
деталі дизайну створюють цілісний витвір
мистецтва у характерній обстановці, яка продовжує
зачаровувати у кожній подорожі.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Серце справжнього
гоночного автомобіля б’ється у BMW M8 Gran
Coupé – його 8-циліндровий бензиновий двигун M
TwinPower Turbo потужністю 600 к.с. (441 кВт) і 625
к.с. (460 кВт) у BMW M8 Competition Gran Coupé зі
спеціально налаштованими компонентами, такими
як система повного приводу M xDrive і коробка M
Steptronic з Drivelogic, створюють динамічне
загальне враження, якому важко суперечити.
У той же час, цей винятковий транспортний засіб
показує, наскільки спортивний автомобіль може
бути комунікаційним, комфортним і розкішним:
витончені помічники і система дисплеїв BMW Live
Cockpit Professional забезпечують саме той рівень
комфортної підтримки, який Вам необхідний.
Разом з відчуттям простору та розкішною
атмосферою справжнього Gran Coupé, результат
просто незабутній.
www.bmw.com/m8grancoupe

1

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
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THE X4 M
ВРАЖАЄ РИТМ СУЧАСНОСТІ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Завдяки
динамічному зовнішньому вигляду, а також динаміці
у всіх пропорціях, BMW X4 M привносить
атмосферу спортивного автомобіля у повсякденне
життя. Подовжений капот, плоске вітрове скло та
довга колісна база надають йому екстремальний
спортивний вигляд. Крім того, ексклюзивний задній
спойлер М підкреслює це враження. В інтер’єрі
панує сучасна елегантність, завжди в дусі
неперевершеної спортивності: ексклюзивні
елементи дизайну, такі як педалі M і спеціальне
оздоблення порогів M, підкреслюють унікальний
гоночний характер BMW X4 M, а спеціальний
важіль перемикання передач M дозволяє особливо
швидко перемикати передачі.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Висока продуктивність
і задоволення за кермом від коробки передач до
вихлопної системи – BMW X4 M є справжнім М.
Завдяки double VANOS, Valvetronic, високоточному
уприскуванню палива та двом турбокомпресорам
його потужний 6-циліндровий бензиновий двигун
M TwinPower Turbo забезпечує потужність 353 кВт
(480 к.с.) – і навіть 375 кВт (510 к.с.) для моделі
Competition. З іншого боку, 8-ступінчаста коробка
передач M Steptronic з системою Drivelogic завжди
пропонує правильний варіант перемикання зі
спортивного режиму на комфортний або особливо
економічний. Підрульові перемикачі на шкіряному
кермі М забезпечують особливо швидке та
динамічне перемикання передач – для відчуття
керування, яке прискорює пульс.
www.bmw.com/x4m

THE X3 M
ПОЗУЄ НАВІТЬ НА ШВИДКОСТІ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Впевненість у
собі і продуктивність характеризують спортивний
зовнішній вигляд BMW X3 M з самого початку:
разюче спроектована передня частина, чорна
глянцева подвійна решітка радіатора2,* та великі
повітрозабірники сигналізують про вимоги до
охолодження потужного двигуна. Яскраво
виражена лінія плечей і оновлене скління
підкреслюють спортивний характер автомобіля.
Інтер’єр поєднує у собі високоякісні матеріали,
динамічний дизайн і численні опції обладнання,
характерні для M, для створення справжнього
відчуття автоспорту, яке можна безпосередньо
перетворити на адреналін за допомогою червоних
кнопок M Drive на шкіряному кермі M.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: BMW X3 M Competition
не йде на компроміси в плані маневреності,
динаміки та потужності. Потужний рядний
6-циліндровий бензиновий двигун M TwinPower
Turbo забезпечує потужність до 375 кВт (510 к.с.)
зі спортивним звуком і чудовою потужністю.
Активний диференціал M підтримує спортивний
стиль керування: він використовує електронне
втручання для оптимізації зчеплення та стійкості
у найрізноманітніших дорожніх ситуаціях,
забезпечуючи цим максимальний контроль
у будь-який час. Загальний результат: перевага,
яка вирізняє справжній М.
www.bmw.com/x3m

Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
1
2
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THE X6 M
його територія – швидкісна смуга.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: Незмінний
дизайн, якому ніхто не може протистояти: BMW X6
M відразу привертає увагу завдяки спеціальному
забарвленню BMW Individual Urban Green2.
Динамічні поверхні збоку або конструктивні
особливості, такі як "зябра" М або вузькі фігурні
задні ліхтарі, демонструють порив уперед в
кожному аспекті. Гоночні гени, виявляються у
максимально розкішних способах вираження:
кожна деталь інтер'єру випромінює атмосферу
елегантності та комфорту, наприклад, панель
приладів BMW Individual, покрита шкірою найвищої
якості. Нарешті, такі елементи, як специфічні
дисплеї М на панелі приладів, гарантують, що BMW
X6 M також домінує на гоночній трасі без жодних
проблем.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: Нескінченне джерело
потужності – 8-циліндровий бензиновий двигун M
TwinPower Turbo з потужністю 600 к.с. (441 кВт),
який ще більше розширює межі можливого при
збільшенні потужності на 25 к.с. (18 кВт) у BMW X6
M Competition. Разом з інноваційним повним
приводом M xDrive з активним диференціалом M і
спеціально налаштованою адаптивною підвіскою М
Professional, єдине, що впадає в очі конкурентам, –
це вихлопна система M Sport, звук якої ще довго
буде звучати у вухах. Навіть візуально модель BMW
X6 M Competition ясно показує, що тут є
переможець: легкосплавні колісні диски M розміру
21"/22" 3,4, позначки Competition ззаду, на
оздобленні порога та на центральній консолі3,4, а
також сидіння в ексклюзивній комбінації "Merino"/
"Алькантара"3,4 вражаюче показують, що цей
автомобіль – справжній герой.
www.bmw.com/x6m

THE X5 M
ПРОТИЛЕЖНОСТІ ПРИТЯГУЮТЬ ОДНА ОДНУ.
ДИЗАЙН І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ: BMW X5 M
відмінно впорається з будь-якою дорогою.
Поєднання потужної моделі BMW X
з високопродуктивними генами BMW M відразу
підвищує імпульс. Від передньої частини
з її сильним характером, акулячим носом
і тривимірним переднім бампером, через потужну
бічну частину до максимально широкої задньої
частини: тут все розроблено для максимального
виділення ендорфіну. Абсолютний M, абсолютна
розкіш: BMW X5 M поєднує у собі два світи
і майстерно справляється з абсолютним
домінуванням. Кожна деталь вносить свій внесок
у загальне враження, як елегантне, так
і захоплююче: чи то високоякісні накладки на
пороги, м'яке оксамитове оздоблення шкірою
"Merino", чи то спеціальні дисплеї M у кокпіті,
орієнтованому на водія. Кожна деталь викликає
серцебиття, щойно Ви сядете у нього.

ДВИГУНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ1: 8-циліндровий
бензиновий двигун M TwinPower Turbo потужністю
до 625 к.с. (460 кВт) у поєднанні з інноваційним
повним приводом M xDrive з активним
диференціалом M залишає всіх конкурентів далеко
позаду – також завдяки системі охолодження,
розробленій для гоночної траси. І навіть у поворотах
цей винятковий спортсмен забезпечує максимальну
продуктивність: спеціально налаштована адаптивна
підвіска M Professional, чутливе рульове керування
та складні елементи посилення кузова дозволяють
BMW X5 M проходити повороти точно по ідеальній
лінії. У той же час всі функції орієнтовані на водія,
тому основна увага приділяється одній речі: погляду
вперед. Багатофункціональні сидіння М
забезпечують найкращу бічну підтримку навіть під
час найдинамічніших поїздок. Їхній дизайн та логотип
моделі з підсвічуванням свідчать про розкіш у
найдрібніших деталях.
www.bmw.com/x5m
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Інформація про витрату пального наведена у розділі технічних характеристик. Інформацію про викиди CO2 можна отримати в офіційних дилерів BMW.
Можливо замовити як додаткове обладнання.
Тільки для моделей Competition.
Стандартно для моделей Competition.

86 | 87

МОДЕЛЬНИЙ РЯД PERFORMANCE
НАВІТЬ ЕЙФОРІЯ МОЖЕ БУТИ ПОСИЛЕНА.
ДИЗАЙН. ТРАНСМІСІЯ. ДИНАМІКА. Моделі
Performance від BMW M встановлюють стандарти
у кожній дисципліні – для вражень, які викликають
максимальне захоплення з найпершого метра.
Як продукти BMW M GmbH, ці безкомпромісні
автомобілі поєднують у собі найкраще з кожної
модельної серії з динамічними генами BMW M –
створюючи автомобілі, які не залишають бажати
кращого з точки зору спортивності та комфорту,
пропонуючи безпрецедентний симбіоз
хвилюючого задоволення за кермом та
щоденного використання. Прислухайтеся до свого
серця – і відкрийте для себе моделі Performance
від BMW M.

ЗАГОСТРЕНИЙ ДИЗАЙН. Поряд з елементами
аеродинамічного пакета M, багато інших деталей
також демонструють інтенсивний, пристрасний
характер моделі Performance. Спереду, особливі
елементи дизайну та накладки на дзеркала у
фірмовому кольорі відразу привертають увагу.
У бічній проекції переважає унікальний дизайн коліс
і логотип М на крилах. Модельні написи й
ексклюзивно розроблені вихлопні труби також
є чітким знаком впевненої спортивності ззаду.
Атлетизм моделі Performance поширюється і на
інтер’єр: поряд з особливостями пакета M Sport,
накладки на пороги з позначенням моделі та
спеціальна панель приладів M перетворюють
видатну спортивність на емоційний дизайн.
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БІЛЬШ ПОТУЖНА ТРАНСМІСІЯ. Кожна модель
Performance оснащена одним з найпотужніших
двигунів у лінійці – для відчуття, яке отримує
імпульс перегонів. Характерні технічні особливості
ще більше підсилюють цей ефект, оскільки кожен
з цих автомобілів розроблений для виняткової
продуктивності з незмінно високою маневреністю.
Характеристики спринту та великої потужності
кожної моделі Performance помітні у кожному
руху – з моменту, коли нога опускається на педаль
акселератора. І Ви це можете почути: потужний
звук двигуна акустично доносить динамічну
індивідуальність кожної моделі Performance до
вух і на дорогу безпомилково характерним чином.

ЗАХОПЛЮЮЧА ДИНАМІКА. Кожна модель
Performance має спеціально налаштовану підвіску,
оснащену модифікованими пружинами та
стабілізаторами для підвищення точності та
поперечного прискорення. Шини з високими
експлуатаційними характеристиками, встановлені
у деяких моделях, з надзвичайно пружними
високопродуктивними волокнами, забезпечують
ідеальну передачу потужності на асфальт. У той же
час вражаюча ефективність гальмування завжди
доступна завдяки інтеграції найкращої з наявних
гальмівних систем або навіть ексклюзивних версій
гальм M Sport. У моделях з BMW xDrive
інтелектуальний повний привід розроблений
зі спортивним акцентом на задні колеса,
а модифіковане посилення рульового керування
дає помітно чіткіший зворотний зв’язок. Поєднання
чудових динамічних характеристик з видатним
комфортом є вищим пріоритетом для кожної моделі
Performance – і це мета, яку кожна з них досягає з
неперевершеною легкістю.
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BMW INDIVIDUAL.

В і д о б ра ж е н н я і н д и в і д уа л ь н о с т і .

НОВАТОРСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. Створення сильних
особистостей. Вони слідують своєму власному розуму,
реалізують свої власні бачення та ідеї. Сильні особистості
розвивають захоплюючу ауру для зовнішнього світу від
їхньої внутрішньої сили. Вони показують стиль, дозволяють
собі надихатися тим, що є новим, і надихають інших. Сильні
особистості не тільки прокладають шлях, а й визначають
напрямок. Іншими словами: вони вирішують. З BMW
Individual Ваші варіанти дизайну безмежні. Обирайте з
особливо якісних матеріалів та індивідуальних варіантів
оснащення. Створіть BMW, який повністю відповідає Вашій
індивідуальності – як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі.
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МАЙБУТНЄ, ЯКЕ МОЖНА
ВИПРОБУВАТИ: ТЕХНОЛОГІЇ BMW.
Інновація – вирішальна іскра, що лежить між ідеєю та реальністю. За допомогою різноманітних систем та сервісів
допомоги водієві інженери BMW створюють видатні рішення, які роблять кожну подорож більш комфортною,
безпечною, динамічною, економічною та приємною – або коротко: гарантують, що Ви будете насолоджуватися кожною
подорожжю у BMW як абсолютно незабутніми враженнями.

BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ BMW 7.0.
Все у полі зору, все під контролем: BMW Live Cockpit
Professional* об’єднує дисплей приладів з високою
роздільною здатністю за кермом з дисплеєм керування
у центральній консолі та повноколірним проекційним
дисплеєм BMW1,3,* у мережу дисплеїв. Вся важлива
інформація для водія, така як навігація та дані про
автомобіль, чітко відображається й ідеально читається.
BMW Live Cockpit Professional оснащений інноваційною
операційною системою BMW ОС 7.0, яка дозволяє
виконувати індивідуальне налаштування за допомогою
віджетів. Вона працює інтуїтивно зрозуміло та зручно,
незалежно від того, повідомляєте Ви свої побажання
автомобілю через сенсорний контролер iDrive*,
сенсорний дисплей, кнопки прямого керування меню
під дисплеєм керування або багатофункціональні кнопки
на кермі, керування жестами1,* – усі функції виконуються
надійно, тому що основна увага завжди приділяється Вам
і Вашим індивідуальним потребам.

АСИСТЕНТ керування PROFESSIONAL.
АСИСТЕНТ ПАРКУВАННЯ PLUS.
Асистент паркування Plus1 – система допомоги на основі
камери й ультразвуку, яка включає в себе Асистент
паркування й Асистент руху заднім ходом, а також функції
Surround View з 3D View, систему допомоги при
паркуванні та камеру заднього виду. Таким чином,
система полегшує паркування та маневрування.
Наприклад, асистент паркування автоматично паркує
транспортний засіб і виїзджає з паркувального місця4.
Асистент паркування Plus також включає в себе асистент
руху заднім ходом: при русі вперед зі швидкістю до 35 км/
год він безперервно запам’ятовує останні 50 метрів
шляху і може рухатися за цими даними у зворотному
напрямку. Транспортний засіб бере на себе рульове
керування, водій гальмує та прискорюється, що особливо
корисно, наприклад, в умовах обмеженої оглядовості або
вузького простору під час їзди, на дорожніх покриттях або
біля в’їздів/виїздів.

1
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Можливо замовити як додаткове обладнання.
Робота може бути обмежена у темряві, тумані або яскравому світлі.
Входить до опції Навігаційна система Plus. Недоступно як окрема опція.
Водій несе відповідальність за постійний моніторинг процедури автоматичного паркування відповідно до місцевого дорожнього законодавства.

Обнадійливе відчуття: асистент керування
Professional1,2,* включає в себе інноваційні
напівавтоматичні функції, які роблять керування
більш комфортним і безпечним, наприклад, на
монотонних маршрутах, у пробках із зупинками або
в заплутаних ситуаціях. На швидкості до 210 км/год
з активним круїз-контролем помічник контролю

рульового керування та смуги руху допомагає
водієві у вузьких місцях з кермуванням і
утриманням автомобіля в центрі своєї смуги руху.
Активний круїз-контроль з функцією Stop & Go
підтримує бажану швидкість і заздалегідь певну
відстань від автомобіля попереду, роблячи кожну
подорож ще простішою та безпечнішою.

Доступність представленого тут обладнання може варіюватися залежно від моделі.
* Доступність деяких функцій і елементів обладнання залежить від варіантів двигуна або додаткових опцій і може відрізнятися в залежності від ринку та періоду виробництва.
Ви можете знайти докладну інформацію про умови, стандартне та додаткове обладнання на сайті www.bmw.ua або в офіційних дилерів BMW.
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ВАШ АВТО
У СМАРТФОНІ.

Стан автомобіля:
-- Статус дверей та вікон1;
-- Тиск у шинах;
-- Індикатори рівня пального та заряду АКБ;
-- Панель приладів автомобіля;
-- Поточна швидкість;
-- Зовнішня температура.

Історія поїздок
та навігація:
-- Визначення місцезнаходження
автомобіля;
-- Швидке надсилання координат
GPS;
-- Хронологія поїздок.

Безпека:

Аналіз ефективності
керування автомобілем:
-- Аналіз стилю керування
автомобілем;
-- Рекомендації щодо покращення
ефективності керування
автомобілем.

Зв’язок з дилером2:
-- Онлайн чат;
-- Оформлення заявок у кілька кліків на:
• тест-драйв;
• сервісне обслуговування;
-- Нагадування про запланований візит;
-- Місцезнаходження дилерських
центрів, деталі та навігація.

Новини у світі BMW2:
-- Зручний доступ до всіх актуальних
новин та подій BMW;
-- Можливість стати гостем заходів
BMW Україна;
-- Актуальна інформація щодо нових
автомобілів та автомобілів з пробігом,
переваг сервісного обслуговування.

-- Сповіщення:
• перевищення швидкості;
• евакуація автомобіля;
• функція дистанційної діагностики;
-- Допомога у дорозі (Roadside Assistance).

1
2

Наявність функції “Статус вікон” залежить від моделі автомобіля.
Усі переваги та функції, окрім “Зв’язок з дилером” та “Новини у світі BMW”, доступні за умови підключеного та активованого телематичного пристрою.
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подорожуйте стильно
З BMW LIFESTYLE.
визначаючи життя у русі.
Ви живете в постійному русі. Тому ми гарантуємо, що для
Вас у нас знайдеться все, що потрібно. І все це у
бездоганній якості та одночасно з цим у відмінному стилі.
Як щодо Вашої родини? Такого предмету, як наприклад,
BMW Baby Racer з колекції BMW Kids, вже достатньо, щоб
виграти змагання за молоді серця.

преміальний сервіс.
МИ РОЗДІЛЯЄМО ВАШІ ТУРБОТИ.
Сервіс BMW – це зручність, якість та індивідуальність.
Коли Ви обираєте BMW, Ви також обираєте клієнтоорієнтований сервіс та багатостороннє обслуговування
клієнтів, а також доступ більш ніж до 3300 сервісних
партнерів у понад 150 країнах світу.

Приймаючи рішення на користь BMW, Ви забезпечуєте
себе необмеженим задоволенням – за рахунок сервісних
послуг BMW, оригінальних запчастин та аксесуарів BMW.
Це задоволення незрівнянне ні з чим, тому що воно є
результатом величезного досвіду, пристрасного прагнення
до досконалості та інновацій.

А для тих, кому так само до вподоби проведення часу на
двох колесах, як і на чотирьох, у нас є правильне та
елегантне рішення – наші велосипеди BMW, що поєднують
передові технології з естетично мінімалістичним дизайном.
Так само, як і наші автомобілі.
Відкрийте для себе цілий світ продукції BMW
Lifestyle у своєму дилерському центрі або онлайн:
www.shop.bmw.ua
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АКСЕСУАРИ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ.
ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ВІДЧУТТЯ АВТОСПОРТУ.

Атлетизм в усіх напрямках: чи то екстер’єр, чи то
інтер’єр, аеродинаміка, гальма або підвіска –
з широким вибором аксесуарів і деталей BMW M
Performance Ви можете налаштувати свою модель
BMW або BMW M відповідно до Ваших побажань.
Кожен окремий аксесуар був ідеально підібраний
до відповідної моделі та протестований
індивідуально. Чи то яскрава передня решітка,
спортивні легкосплавні диски, зручне кермо, чи то
задній спойлер з посиленого вуглецевим волокном

ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ BMW.
ВІДМІННЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПРИГОДИ.
Кожен BMW представляє світ захоплюючих
можливостей, а з оригінальними аксесуарами
BMW Ви можете зробити їх ще більше. Відкрийте
для себе широкий спектр інноваційних рішень,
доступних для екстер’єру та інтер’єру, комунікації,
а також для транспортування та багажного
відділення.

Удоскональте свій BMW за допомогою корисних
продуктів, які відповідають Вашому стилю життя
та зроблять кожен день та кожну подорож більш
приємними, комфортними та легкими. Що
стосується дизайну, функціональності, якості
та продуктивності, оригінальні аксесуари BMW
ідеально адаптовані до Вашого BMW.

Ваш офіційний дилер професійно проконсультує Вас щодо асортименту оригінальних аксесуарів BMW та асортименту товарів BMW M Performance Parts.
Для більш докладної інформації, будь ласка, відвідайте www.bmw.ua

пластику (CFRP) – робіть заяви на кожному
кілометрі. Деталі BMW M Performance
перетворюють Ваш автомобіль на безпомилковий
унікальний зразок і демонструють потужну силу
автоспорту. З компонентами та продуктами BMW
M Performance ДНК автоспорту BMW можна
відчути у будь-який час, навіть поза гоночною
трасою. Ексклюзивні матеріали і першокласна
якість гарантують відмінну динаміку на додаток
до візуального ефекту.
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BMW. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Об’єм двигуна,
см.куб.

Потужність,
к.с.

Макс. швидкість,
км/год.

Прискорення
0-100 км/год., с

Витрата палива*,
л/100 км

Об’єм двигуна,
см.куб.

Потужність,
к.с.

Макс. швидкість,
км/год.

Прискорення
0-100 км/год., с

Витрата палива*,
л/100 км

118i

1499

140

211

8,5

5.3/7.0

330i

1998

258

250

5,9

6.4/8.1

M135i xDrive

1998

306

250

4,8

6.4/9.3

330i xDrive

1998

258

250

5,8

6.4/8.3

Модель

Модель

BMW 3 cерії Універсал (G21)

BMW 1 cерії 5-дверний хетчбек (F40)

116d

1496

116

198

10,1

4.4/5.2

M340i xDrive

2998

387

250

4,5

6,7/10,3

118d

1995

150

215

8,5

4.5/5.4

318d

1995

150

215

8,8

4.6/5.3

120d

1995

190

230

7,3

4.5/5.4

320d

1995

190

229

7,5

4.6/5.5

120d xDrive

1995

190

229

7,0

4.8/5.6

320d xDrive

1995

190

225

7,4

5.0/5.6

330d

2993

265

250

5,6

5.2/6.5

218i

1499

136

210

8,8

4.4/6.3

330d xDrive

2993

265

250

5,4

5.7/6.9

220i

1998

184

230

7,2

5.5/4.7

BMW 3 cерії Gran Turismo (F34)
5.1/7.7

BMW 2 cерії Coupé (F22)

230i

1998

252

250

5,6

4.8/7.3

320i

1998

184

230

8,0

M240i

2998

340

250

4,8

6.2/10.6

320i xDrive

1998

184

227

8,1

5.6/8.6

M240i xDrive

2998

340

250

4,4

6.0/9.8

330i

1998

252

250

6,1

5.0/7.3

218d

1995

150

213

8,4

3.5/4.9

330i xDrive

1998

252

250

6,2

5.4/7.9

220d

1995

190

230

7,1

3.5/5.0

340i

2998

326

250

5,1

5.5/9.5

220d xDrive

1995

190

225

6,9

3.9/5.1

6.0/9.6

340i xDrive

2998

326

250

5,0

320d

1995

190

230

7,8

4.1/5.5

5.2/7.2

320d xDrive

1995

190

230

7,8

4.3/5.7

BMW 4 Серії Coupé (G22)

BMW 2 cерії Gran Coupé (F44)
218i

1499

140

213

8,7

220i

1998

192

240

7,2

5.5/7.9

M235i xDrive

1998

306

250

4,9

6.6/9.3

420i

1998

184

240

7,5

5.7/7.6

216d

1496

116

200

10,3

4.3/5.0

430i

1998

258

250

5,8

5.8/8.0

2998

387

250

4,5

6.4/10.1
4.7/7.7

218d

1995

150

221

8,6

4.4/5.6

M440i xDrive

220d

1995

190

233

7,5

4.5/5.4

BMW 4 cерії Gran Coupé (F36)

220d xDrive

1995

190

234

7,3

4.7/5.8

BMW 2 cерії Coupé (F87)

420i

1998

184

236

7,5

420i xDrive

1998

184

233

7,8

5.4/8.7

1998

252

250

5,9

5.1/7.9

M2 Competition

2979

410

250

4,4

7.8/13.2

430i

M2 CS

2979

450

280

4,2

7.8/14.5

430i xDrive

1998

252

250

5,9

5.0/7.5

440i

2998

326

250

5,1

5.3/8.8
5.7/9.5

BMW 2 cерії Convertible (F23)
218i

1499

136

207

9,4

4.7/6.9

440i xDrive

2998

326

250

5,0

220i

1998

184

226

7,7

5.0/7.2

418d

1995

150

213

9,0

3.6/5.0

230i

1998

252

250

5,9

5.2/7.5

420d

1995

190

240

7,5

3.7/5.1

M240i

2998

340

250

4,9

6.6/11.2

420d xDrive

1995

190

235

7,6

4.0/5.6

M240i xDrive

2998

340

250

4,6

6.3/10.4

430d

2993

258

250

5,6

4.6/5.9

2993

258

250

5,3

4.9/6.2

218d

1995

150

208

8,9

3.8/5.2

430d xDrive

220d

1995

190

225

7,5

3.8/5.5

BMW 5 cерії Седан (G30)

1499

136

205

9,3

4.5/6.3

BMW 2 cерії Active Tourer (F45)
218i

520i

1998

184

235

7,8

6.8*

530i

1998

252

250

6,1

6.7*

220i

1998

192

229

7,4

4.8/7.0

530i xDrive

1998

252

250

6,0

7.3*

225i xDrive

1998

231

235

6,3

5.2/7.6

540i

2998

340

250

5,1

7.7*

218d xDrive

1995

150

209

9,0

5.0/6.0

540i xDrive

2998

340

250

4,7

7.9*

220d xDrive

1995

190

222

7,5

5.0/6.1

M550i xDrive

4395

530

250

3,8

10.7*

530e iPerformance

1998

184/292

235

5,9

2.3*

5.9/7.7

518d

1995

150

220

8,8

5.2*

BMW 2 cерії Gran Tourer (F46)
218i

1499

140

205

9,8

220i

1998

192

222

7,6

6.2/8.3

520d

1995

190

235

7,3

5.2*

218d xDrive

1995

150

205

9,4

5.3/6.2

520d xDrive

1995

190

232

7,3

5.5*

220d xDrive

1995

190

218

8,0

5,3/6,3

BMW 5 cерії Седан (F90)
4395

600

250

3,4

8.2/14.8

1998

184

235

7,1

5.6/7.5

BMW 5 cерії Універсал (G31)

BMW 3 cерії Седан (G20)
320i

M5

320i xDrive

1998

184

230

7,6

6.1/8.0

520i

1998

184

225

8,2

7.2*

330e iPerformance

1998

184/292

230

5,9

2,2 (зміш. цикл)

530i

1998

252

250

6,4

7.1*

330i

1998

258

250

5,8

5.6/7.9

530i xDrive

1998

252

250

6,3

7.8*

330i xDrive

1998

258

250

5,7

6.3/8.4

540i xDrive

2998

340

250

5,1

8.3*
5.4*

M340i xDrive

2998

387

250

4,4

6,4/10,0

518d

1995

150

212

9,3

318d

1995

150

226

8,4

4.3/5.6

520d

1995

190

225

7,6

5.4*

320d

1995

190

240

7,1

4.3/5.7

520d xDrive

1995

190

222

7,6

5.7*

320d xDrive

1995

190

233

6,9

4.6/5.6

330d

2993

265

250

5,5

5.0/6.3

330d xDrive

2993

265

250

5,1

5.3/6.6

* Витрати палива в заміському / міському циклах (для BMW 5 серії седан та універсал вказані дані комбінованих витрат палива).
Всі представлені у цьому розділі технічні дані та перелік моделей, що доступні в Україні, дійсні на 01.07.2020. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія Україна, залишає за
собою право внесення змін. За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів офіційних дилерів BMW в Україні.
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BMW. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Об’єм двигуна,
см.куб.

Потужність,
к.с.

Макс. швидкість,
км/год.

Прискорення
0-100 км/год., с

Витрата палива*,
л/100 км

630i

1998

258

250

6,5

6.4/8.8

X3 sDrive20i

1998

184

213

8,2

6.5/8.2

640i

2998

340

250

5,4

6.7/10.2

X3 xDrive20i

1998

184

215

8,3

6.7/8.4

Модель

BMW 6 cерії Gran Turismo (G32)

Модель

Об’єм двигуна,
см.куб.

Потужність,
к.с.

Макс. швидкість,
км/год.

Прискорення
0-100 км/год., с

Витрата палива*,
л/100 км

BMW X3 (G01) SAV

640i xDrive

2998

340

250

5,2

6.9/11.0

X3 xDrive30i

1998

252

240

6,4

6.7/8.6

630d xDrive

2993

265

250

6,0

6.1/7.9

X3 M40i

2998

360

250

4,8

7.5/11.7

X3 xDrive30e iPerformance

1998

184/292

210

6,1

2,8 (зміш. цикл)

6.2/8.4

X3 sDrive18d

1995

150

198

9,5

5.3/5.6

BMW 7 cерії (G11)
730i

1998

265

250

6,5

740i

2998

340

250

5,5

6.5/9.9

X3 xDrive20d

1995

190

213

8,0

5.6/6.3

750i xDrive

4395

530

250

4,0

7.7/14.3

X3 xDrive30d

2993

265

240

5,8

5.9/7.3

745e iPerformance

2998

286/394

250

5,2

2.4 (зміш. цикл)

X3 M40d

2993

326

250

4,9

6.5/7.5

750d xDrive

2993

400

250

4,6

5.9/7.4

BMW X3 (F97) SAV
2993

480

250

4,2

8.6/14.1

1998

265

250

6,3

6.3/8.6

6.7/8.4

BMW 7 cерії (подовжена версія) (G12)
730Li

X3 M
BMW X4 (G02) SAC

740Li

2998

340

250

5,6

6.6/10.1

X4 xDrive20i

1998

184

215

8,3

740Li xDrive

2998

340

250

5,1

7.1/10.6

X4 xDrive30i

1998

252

240

6,4

6.9/8.6

750Li xDrive

4395

530

250

4,1

7.7/14.5

X4 M40i

2998

360

250

4,8

7.8/11.6
5.6/6.3

M760Li xDrive

6592

609

250

3,8

X4 xDrive20d

1995

190

213

8,0

745Le iPerformance

2998

286/394

250

5,3

2.5 (зміш. цикл)

9.7/18.7

X4 xDrive30d

2993

265

240

5,8

5.9/7.3

745Le xDrive iPerformance

2998

286/394

250

5,1

2.8 (зміш. цикл)

X4 M40d

2993

326

250

4,9

6.5/7.7

750Ld xDrive

2993

400

250

4,7

6.0/7.4

BMW X4 (F98) SAC
2993

480

250

4,2

8.6/14.1

2998

340

250

5,3

6.8/9.9

BMW X5 (G05) SAV

BMW 8 cерії Convertible (G14)
840i

X4 M

840i xDrive

2998

340

250

4,9

7.5/10.7

X5 xDrive40i

2998

340

243

5,5

8.2/10.9

M850i xDrive

4395

530

250

3,9

8.1/15.3

X5 M50i

4395

530

250

4,3

9.4/15.2

840d xDrive

2993

320

250

5,2

6.1/7.9

X5 xDrive45e iPerformance

2998

286/394

235

5,6

2,5 (зміш. цикл)

X5 xDrive25d

1995

231

222

7,5

6.6/7.3

X5 xDrive30d

2993

265

230

6,5

6.7/7.7

X5 M50d

2993

400

250

5,2

7.2/8.5

4395

600

250

3,9

12.5/17.1
7.9/10.9

BMW 8 cерії Convertible (F91)
M8

4395

600

250

3,4

8.0/14.6

2998

340

250

5,0

6.5/9.8

BMW 8 cерії Coupé (G15)
840i

BMW X5 (F95) SAV

840i xDrive

2998

340

250

4,7

7.0/10.4

X5 M

M850i xDrive

4395

530

250

3,7

8.1/15.3

BMW X6 (G06) SAC

840d xDrive

2993

320

250

4,9

6.1/7.5

BMW 8 cерії Coupé (F92)
M8

2998

340

250

5,5

4395

530

250

4,3

9.4/15.2

4395

600

250

3,3

8.0/14.6

X6 xDrive30d

2993

265

230

6,5

6.8/7.6

X6 M50d

2993

400

250

5,2

7.3/8.7

2998

340

250

5,2

6.7/9.9

BMW X6 (F96) SAV
4395

600

250

3,9

12.5/17.1
8.4/11.5

BMW 8 cерії Gran Coupé (G16)
840i

X6 xDrive40i
X6 M50i

840i xDrive

2998

340

250

4,9

7.3/10.6

X6 M

M850i xDrive

4395

530

250

3,9

8.1/15.3

BMW X7 (G07) SAV

840d xDrive

2993

320

250

5,1

6.3/7.9

BMW 8 cерії Gran Coupé (F93)
M8

4395

600

250

3,3

8.2/14.9

1998

197

240

6,6

5.7/7.8

BMW Z4 (G29)
Z4 sDrive20i
Z4 sDrive30i

1998

258

250

5,4

5.7/7.9

Z4 M40i

2998

340

250

4,6

6.2/9.5

BMW X1 (F48) SAV
X1 sDrive18i

1499

140

203

9,6

5.6/7.4

X1 sDrive20i

1998

192

224

7,6

5.9/7.9

X1 xDrive20i

1998

192

223

7,4

6.3/8.6

X1 xDrive25i

1998

231

235

6,5

6.3/8.4

X1 sDrive16d

1496

116

190

11,5

4.5/5.2

X1 sDrive18d

1995

150

205

9,2

4.8/5.7

X7 xDrive40i

2998

340

245

6,1

X7 M50i

4395

530

250

4,7

9.4/15.4

X7 xDrive30d

2993

265

227

7,0

6.9/8.0

X7 M50d

2993

400

250

5,4

7.4/8.7

BMW i. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Модель

Об’єм двигуна,
см.куб.

Потужність,
к.с.

Макс. швидкість,
км/год.

Прискорення
0-100 км/год., с

Витрата палива**,
л/100 км

X1 xDrive18d

1995

150

204

9,3

5.0/6.1

X1 sDrive20d

1995

190

222

7,9

4.7/5.3

X1 xDrive20d

1995

190

219

7,6

4.9/5.8

i3 REX (120 A/h)

647

38

150

8,1

0,6**

X1 xDrive25d

1995

231

235

6,6

4.6/5.8

i3s REX (120 A/h)

647

38

160

7,7

0,7**

i3 (120 A/h)

-

-

150

7,3

0**

X2 sDrive18i

1499

140

205

9,6

5.4/7.3

i3s (120 A/h)

-

-

160

6,9

0**

X2 sDrive20i

1998

192

227

7,7

5.5/7.6

BMW X2 (F39) SAV

X2 xDrive20i

1998

192

224

7,4

6.3/8.6

X2 M35i

1998

306

250

4,9

6.3/9.2

X2 sDrive16d

1496

116

190

11,5

4.5/5.2

X2 sDrive18d

1995

150

207

9,3

4.6/5.8

X2 xDrive18d

1995

150

206

9,2

5.0/6.1

X2 sDrive20d

1995

190

224

7,9

4.6/5.3

X2 xDrive20d

1995

190

221

7,7

4.9/5.8

BMW i3

* Витрати палива в заміському / міському циклах.
** Для автомобілів BMW i3 вказані дані комбінованих витрат палива.
Всі представлені у цьому розділі технічні дані та перелік моделей, що доступні в Україні, дійсні на 01.07.2020. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія Україна, залишає за
собою право внесення змін. За додатковою інформацією звертайтеся до продавців-консультантів офіційних дилерів BMW в Україні.
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ВАШ НОВИЙ ДОДАТОК
ДЛЯ ШВИДКОГО ЗНАЙОМСТВА.
ЗАВАНТАЖТЕ ЗАРАЗ ДОДАТОК З КАТАЛОГАМИ BMW
ТА ВІДКРИЙТЕ ВЕСЬ СВІТ ЗАДОВОЛЕННЯ ЗА КЕРМОМ!

Зображення, що містяться у цьому каталозі демонструють варіанти обладнання та конфігурації
(стандартні та додаткові) для транспортних засобів, вироблених BMW AG для німецького ринку.
Зміни в стандартному і додатковому обладнанні та в конфігураціях, доступних для різних моделей,
можуть відбутися впродовж терміну розповсюдження цього каталогу та відповідно до конкретних
вимог інших ринків. Для отримання більш детальних відомостей, будь ласка, зверніться до
офіційних дилерів BMW. Імпортер залишає за собою право на внесення змін до цього
інформаційного каталогу, а також право на помилку.

Офіційний імпортер BMW – “АВТ Баварія Україна”:
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999

www.bmw.ua

bmwua

BMW Україна

Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:
Київ: “АВТ Баварія Київ”, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-3333
Київ: “АВТ Баварія Київ”, бульвар В. Гавела, 4, тел.: (044) 490-77-33
Вінниця: “Баварія Центр”, вул. Лебединського, 19-А, тел.: (0432) 555-995 Дніпро: “АВТ Баварія-Дніпропетровськ”, вул. Панікахи, 5, тел.: (056) 744-95-95
Житомир: “Форвард К”, проспект Незалежності, 170-А, тел.: (0412) 433-777 Запоріжжя: “АФЦ Баварія”, пр-т Металургів, 34, тел.: (061) 284-93-24
Івано-Франківськ: “Альянс Преміум”, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів, Калуське шосе, 2 К, тел.: (0342) 74-45-00
Краматорськ: “Талисман”, вул. Дніпропетровська, 3А, тел.: (050) 308-00-08 Кременчук: “Автосервіс Альянс”, проїзд 40-років ДАІ, 1, тел.: (0536) 77-08-11
Львів: “Христина”, вул. П’ясецького, 1, тел.: (032) 244-19-00 Львів: “Арія Моторс”, вул. Городоцька, 306, тел.: (032) 23-23-500
Миколаїв: “Бавария Юг”, вул. Троїцька, 159/1, тел.: (0512) 555-233 Одеса: “Емералд Моторс”, пр-т Небесної Сотні, 2/1, тел.: (048) 740-55-55
Полтава: “Автосервіс-Альянс”, Харківське шосе, 29, тел.: (0532) 600-400 Ужгород: “Ідеал М”, вул. Європейська, 1, тел.: (050) 300-55-95
Харків: “Бавария Моторс”, вул. Латишева, 4, тел.: (057) 727-61-00 Херсон: “Центр Херсон”, Миколаївське шосе, 54, тел.: (050) 318-6001
Хмельницький: “Баварія Захід”, пр-т Миру, 103/1, тел.: (0382) 78-57-00
Офіційні сервісні партнери BMW в Україні: Рівне, “Валері М”, вул. Київська, 101А, тел.: (067) 360-27-66

