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W zależności od posiadanej umowy korzystanie  
z internetu może być odpłatne.

Odkrywaj BMW X3 cyfrowo 
i interaktywnie: pobierz na 
swoje urządzenie aplikację 
 Katalogi BMW i wybierz 
 żądany model.

ODKRYJ WIĘCEJ.

W 2016 r. marka BMW świętuje stulecie swego 
 istnienia. Więcej informacji na stronie  
bmw.pl/nastepne100
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BMW X3 – stworzone dla małych i dużych wyzwań w życiu codziennym. W drodze 
do pracy lub w weekend. Z całą rodziną lub w pojedynkę. Przy wyważonym zestawieniu 
sportowego charakteru, stylistyki, wydajności i funkcjonalności, dzięki którym każda 
przygoda będzie samą przyjemnością. Odkryj w sobie odkrywcę – i ciesz się życiem 
razem z nami: z BMW X3.

KORZYSTAJ
Z

ŻYCIA!





 KRÓTKI SPRINT. 
 DŁUGI
 ZASIĘG. 

Gdy BMW X przyspiesza, budzi zachwyt u kierowcy 
i wszystkich, których mija. Jego sportowy charakter 
wyraża się w niezwykle dynamicznych wra żeniach 
z jazdy – a to przy imponującej wydajności i fascynującej 
stylistyce, w której widać atletyczną naturę BMW X.



Ty decydujesz, którędy droga: 
BMW X radzi sobie również poza

utwardzonymi ścieżkami. Napęd 
na cztery koła BMW xDrive zapewnia

lepszą trakcję i wyższe bezpieczeństwo
na każdej nawierzchni. Dzięki temu

jazda jest zawsze niezapomnianym
przeżyciem – niezależnie od tego,

jak daleko wypuścisz się za miasto.

 NIE BOI SIĘ 
 TRUDNOŚCI.



 W SCHOWKU NA RĘKAWICZKI TEŻ 
 JEST JESZCZE MIEJSCE.

Po co się zastanawiać, co wziąć, skoro można 
spakować wszystko? BMW X3 oferuje ku temu 
doskonałe warunki: jego przestronne wnętrze ma 
wiele półek i schowków i podobnie jak bagażnik 
(poj. 550 –1600 l) elastycznie dostosowuje się do 
różnych wymogów. BMW X3 to również wizualna 
przestronność: szklany dach panoramiczny daje 
wyśmienity widok na wszystko, co przyniesie dzień.



 NASTĘPNA 
 PRZYGODA 
 PROSZĘ!
Najpiękniejsza rzecz w dotarciu do celu? To, że można 
ruszyć dalej – BMW X. Jego komfort, przestronność, 
zwinność i sportowa stylistyka gotowe są na każde 
wyzwanie. Poznaj wszechstronność od jej najlepszej 
strony – i ciesz się przygodą na co dzień: z BMW X.



SILNIKI BMW TWIN POWER TURBO: Serce BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Łatwa oszczędność paliwa.

BMW CONNECTED DRIVE: Usługi, aplikacje i systemy wspomagające kierowcę.

UKŁAD JEZDNY: Innowacyjne systemy dające jeszcze większą radość z jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO: Technologie na najwyższym poziomie.

INNOWACJE 
I TECHNOLOGIE.



 Silniki BMW TwinPower Turbo.
 Serce BMW EfficientDynamics.

Innowacje i technologie18 | 19

NOWA GENERACJA 4-CYLINDROWYCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH BMW TWIN POWER TURBO.

BMW X3 xDrive20d i BMW X3 sDrive18d mogą pochwalić się mocą 140 kW (190 KM)1 i 110 kW (150 KM)1. Połączenie 
bezpośredniego wtrysku CommonRail i turbosprężarki o zmiennej geometrii turbiny daje solidny moment obrotowy. Jednocześnie 
silniki wysokoprężne zużywają mniej paliwa, czemu sprzyja również opcjonalna 8-stopniowa skrzynia Steptronic. Zapewnia 
ona znacznie wyższy komfort zmiany biegów i jazdy poprzez mniejszą rozpiętość przełożeń i zmniejszone skoki obrotów pomiędzy 
biegami. Takie rozwiązanie pozwala połączyć maksymalny komfort z imponującą dynamiką oraz mniejszym zużyciem paliwa.

Innowacyjne silniki benzynowe i wysokoprężne BMW z rodziny BMW EfficientDynamics oferują dzięki technologii  
BMW TwinPower Turbo znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz spontaniczną reakcję silnika już na niskich obrotach 
i mają przy tym wyjątkowo niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin. Wyższa wydajność i optymalna dynamika  
gwarantują odczuwalnie większą radość z jazdy.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

BMW X3 xDrive35d.

╸ 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny  
BMW TwinPower Turbo o mocy 230 kW (313 KM)  
i momencie obrotowym 630 Nm

╸ Przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,3 s;  
prędkość maksymalna: 245 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,0 l/100 km1

╸ Emisja CO2: 157 g/km1

BMW X3 xDrive30d.

╸6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower 
  Turbo o mocy 190 kW (381 KM) i momencie obrotowym  
  560 Nm 
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,9 s;  
  prędkość maksymalna: 232 km/h
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 159 –149 g/km1

BMW X3 xDrive20d.

╸ 4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo  
o mocy 140 kW (190 KM) i momencie obrotowym 400 Nm

╸ Przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,1 s;  
prędkość maksymalna: 210 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,5 – 5,12 [5,3 – 4,92] l/ 
100 km1

╸ Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 145 –1352 [139–1292] g/km1

BMW X3 sDrive18d.

╸4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo  
  o mocy 110 kW (224 KM) i momencie obrotowym 360 Nm 
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 9,5 s;  
  prędkość maksymalna: 195 km/h 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 133 –1232 [135 –1252] g/km1

BMW X3 xDrive35i.

╸ 6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy  
BMW TwinPower Turbo o mocy 225 kW (306 KM)  
i momencie obrotowym 400 Nm

╸ Przyspieszenie 0 –100 km/h: 5,6 s;  
prędkość maksymalna: 245 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 8,3 l/100 km1

╸ Emisja CO2: 193 g/km1

BMW X3 xDrive28i.

╸3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo  
  o mocy 180 kW (245 KM) i momencie obrotowym 350 Nm 
╸przyspieszenie 0 –100 km/h: 6,5 s;  
  prędkość maksymalna: 230 km/h 
╸emisja CO2 w cyklu mieszanym: 172 –162 g/km1

BMW X3 sDrive20i/xDrive20i.

╸ 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo  
o mocy 135 kW (184 KM) i momencie obrotowym 270 Nm

╸ Przyspieszenie 0 –100 km/h: 8,2 s (X3 xDrive20i: 8,4 s); 
prędkość maksymalna: 210 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,1– 6,72 l/100 km 
(X3 xDrive20i: 7,9 –7,42 l/100 km1)

╸ Emisja CO2: 166 –1562 g/km1  
(X3 xDrive20i: 183 –1732 g/km1)

1 Zużycie paliwa, emisja CO2 i klasa energetyczna zależą od wybranego rozmiaru kół i opon.  
  Więcej informacji na stronie 48/49 i w cenniku. 
2 Najniższe wartości uzyskuje się z płatnym wyposażeniem dodatkowym SA 2AM  
  „17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Streamline 306”.

Imponująco wydajny: 4-cylindrowy silnik wysokoprężny 
BMW TwinPower Turbo w BMW X3 xDrive20d.
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Podane osiągi, zużycie paliwa i emisja CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową 
skrzynią biegów. 

Wartości w [ ] dotyczą modeli z opcjonalną 8-stopniową skrzynią Steptronic.



 BMW EfficientDynamics
Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.
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GENIALNE: BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.

W konstrukcji BMW X3 zastosowano wiele nowoczesnych materiałów: lekkie materiały takie jak aluminium w przedniej części 
karoserii i w układzie jezdnym, wysokowytrzymałą stal w karoserii, czy najnowocześniejsze tworzywa sztuczne i magnez. 
Inteligentna lekka konstrukcja zmniejsza masę komponentów, daje nieprzeciętną sztywność karoserii i zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo bierne. Poza tym poprawia właściwości związane z dynamiką jazdy poprzez równomierny rozkład masy na osie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o maksymalne osiągi, czy o minimalne zużycie paliwa – u nas wszystko kręci się wokół typowej 
dla BMW radości z jazdy. BMW Effi cientDynamics to strategia BMW mająca na celu minimalizację zużycia paliwa i emisji spalin 
przy jednoczesnej maksymalizacji dynamiki i radości z jazdy. To pakiet rozwiązań obejmujących napęd, zarządzanie energią 
i koncepcję auta – standardowo w każdym BMW.

NAPĘD.

Koncepcja technologiczna BMW TwinPower Turbo stosowana jest we wszystkich silnikach benzynowych. Innowacyjne tech-
nologie turbodoładowania w połączeniu z High Precision Injection i adaptacyjnym rozrządem Valvetronic wraz z Double VANOS 
zwiększają moc, zapewniają spontaniczną reakcję także w dolnym zakresie obrotów, obniżając jednocześnie zużycie paliwa.

Technologia BMW TwinPower Turbo w silnikach wysokoprężnych łączy w celu zwiększenia wydajności auta najnowsze 
technologie wtrysku paliwa, zmienną geometrię turbiny oraz innowacyjny układ turbodoładowania. Wszystkie oferowane silniki 
wykonane są z aluminium i wyposażone są w bezobsługowy fi ltr cząstek stałych.

OGÓLNA KONCEPCJA.

Odpowiednio dobrane rozwiązania aerodynamiczne dają BMW zoptymalizowany współczynnik oporu powietrza, co pozytywnie 
wpływa na wydajność i zużycie paliwa. To zasługa między innymi takich rozwiązań jak całkowita zabudowa podwozia oraz zopty-
malizowanych aerodynamicznie lusterek zewnętrznych.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.

Tryb ECO PRO obniża zużycie paliwa – w zależności od indywidualnego stylu jazdy – nawet o 20 procent. Kolejny, 5-pro-
centowy potencjał oszczędności oferuje funkcja swobodnego toczenia (tylko z 8-stopniową skrzynią Steptronic), asystent 
przewidywania (tylko z systemem nawigacyjnym Professional) i trasa ECO PRO (tylko z systemem nawigacyjnym Business lub 
Professional).

Funkcja Auto Start Stop wyłącza silnik podczas krótkich przerw w jeździe, na przykład na światłach lub w korku, zmniejszając 
przez to zużycie paliwa. Po naciśnięciu sprzęgła (skrzynia manualna) albo zwolnieniu hamulca (skrzynia Steptronic) silnik włącza 
się automatycznie w ułamkach sekundy.

Wskaźnik zmiany biegu wskazuje w każdej sytuacji najbardziej wydajny bieg. We wszystkich modelach BMW ze skrzynią 
manualną o odpowiednim biegu informuje wskazanie na desce rozdzielczej. Daje to dużą oszczędność paliwa dzięki odpowiednio 
wczesnej zmianie biegów, przede wszystkim w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Odzysk energii hamowania oznacza, że alternator wytwarza prąd przede wszystkim wtedy, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu 
lub hamuje – niewykorzystana dotąd energia kinetyczna przekształcana jest na energię elektryczną, która zasila akumulator.

Elektryczne wspomaganie kierownicy – w przeciwieństwie do konwencjonalnych hydraulicznych systemów – zużywa 
energię tylko podczas obracania kierownicą. Podczas jazdy na wprost silniczek elektryczny nie pracuje.



 BMW ConnectedDrive
 Rozwiązania, które dają wolność.
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Z dnia na dzień nasz świat jest coraz bardziej połączony. Kierowcy BMW przyzwyczaili się już, że również ich samochód łączy 
się z otoczeniem – że w podróży mogą uzyskiwać zawsze aktualne informacje i komunikować się telefonicznie lub pocztą elek-
troniczną. BMW ConnectedDrive1 obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW, ich  
pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.

Opcjonalne usługi ConnectedDrive zapewniają Ci łączność ze wszystkim, co dla Ciebie ważne, oraz z ludźmi, którzy są Ci 
bliscy. Każda funkcja pomyślana jest tak, aby dawać jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Usługi ConnectedDrive oferują szeroki 
wybór funkcji i aplikacji – radio internetowe i funkcję dyktowania. Zamawiając swój samochód, wybierz również opcjonalne usługi 
ConnectedDrive i korzystaj z wielu innych usług, które możesz elastycznie zamawiać w Sklepie BMW ConnectedDrive. 
Znajdziesz tam zawsze informacje o dostępnych dla Ciebie usługach i aplikacjach, które możesz na życzenie zamawiać bez-
pośrednio w samochodzie – albo w portalu klienta „My BMW ConnectedDrive” z komputera lub tabletu. W ten sposób zawsze 
samodzielnie decydujesz, z których usług z bogatej oferty chcesz korzystać.

1 Więcej informacji na temat BMW ConnectedDrive, a w szczególności o okresach ważności  
  usług i kosztach, uzyskać można na stronie www.bmw.pl/connecteddrive, w cenniku  
 oraz w infolinii BMW ConnectedDrive pod numerem +48 885 269 269. Pn. – pt. w godzinach  
  od 08:00 do 20:00.

Przedstawione zdjęcia były ostatnio aktualizowane w maju 2015 r.

BMW ConnectedDrive z inteligentnymi usługami i systemami wspomagającymi kierowcę oferuje właściwe wyposażenie dla 
każdego. Usługi i aplikacje BMW ConnectedDrive zapewniają więcej swobody poprzez różnorodne formy łączności 
pomiędzy kierowcą, samochodem i światem zewnętrznym. Systemy wspomagające kierowcę BMW ConnectedDrive 
podnoszą bezpieczeństwo i komfort jazdy BMW. Inteligentne systemy odciążają kierowcę i minimalizują zagrożenia w ruchu 
drogowym.

Opcjonalny system asystujący kierowcy plus (tylko ze skrzynią Steptronic) oprócz ostrzegania przed kolizją i ostrzegania 
przed zjechaniem z pasa ruchu oferuje też aktywny regulator prędkości z funkcją Stop&Go. Zwiększa tym samym bezpieczeństwo 
i komfort jazdy na autostradach.

Oferowane w wyposażeniu standardowym inteligentne połą-
czenie alarmowe w razie potrzeby automatycznie nawiązuje 
poprzez infolinię BMW kontakt z najbliższą jednostką pogo-
towia ratunkowego – niezależnie od prywatnego telefonu 
komórkowego. Oprócz danych o aktualnej lokalizacji pojazdu 
przesyłane są także informacje o skali wypadku. Inteligentne 
połączenie alarmowe można nawiązać także ręcznie, na przy-
kład aby sprowadzić pomoc dla innych uczestników ruchu.

Opcjonalna funkcja dyktowania przetwarza mowę na tekst, 
który można wysłać pocztą elektroniczną lub jako SMS. 
Korzystanie przez pierwsze 60 dni jest bezpłatne, potem ko-
nieczna jest odpłatna umowa z Nuance. Wymagane są usługi 
ConnectedDrive. Informacje o kompatybilności smartfonów 
i urządzeń mobilnych z Bluetooth znaleźć można na stronie 
www.bmw.pl/bluetooth.



 Układ jezdny.
 Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.
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W BMW X3 szereg opcjonalnych innowacyjnych technologii przyczynia się do tego, że możesz cieszyć się każdą jazdą. Wiele 
z tych systemów jest ze sobą inteligentnie połączonych. Ich współpraca umożliwia najwyższego bezpieczeństwa i największej 
radości z jazdy – na każdej prostej, na każdym zakręcie, w każdej sekundzie.

INTELIGENTNY SYSTEM NAPĘDU NA CZTERY KOŁA xDRIVE.

Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive idealnie dostosowuje się do nawet najtrudniejszych warunków pogodowych, 
gwarantując lepszą trakcję w każdych warunkach. xDrive i dynamiczna kontrola stabilności (DSC) pozwala zachować stabilność 
i pewny kurs. xDrive rozdziela elastycznie w ułamkach sekundy napęd na obie osie, gwarantując optymalną przyczepność 
kół do podłoża. W ten sposób xDrive łączy zalety napędu na cztery koła – trakcję, stabilny kurs i bezpieczeństwo – z typową dla 
BMW zwinnością.

Opcjonalny układ dynamicznej kontroli amortyzatorów umożliwia dostosowanie charakterystyki amortyzatorów do 
danej sytuacji podczas jazdy, tak aby zwiększyć komfort toczenia i zapewnić wyższą dynamikę jazdy. Oprócz standardowego 
ustawienia COMFORT oferującego wysoki komfort jazdy do dyspozycji jest tryb SPORT i SPORT+ do bardziej sportowego 
stylu prowadzenia auta.

Opcjonalny adaptacyjny sportowy układ kierowniczy umożliwia bardziej bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy 
mniejszym nakładzie siły. Reaguje on na skręt kierownicy odpowiednio do prędkości jazdy. Ułatwia to prowadzenie w sportowym 
stylu oraz zwiększa komfort podczas parkowania i skręcania.

Opcjonalna funkcja BMW Performance Control działa poprzez sterownik silnika i odpowiednie przyhamowywanie kół na 
zakrętach: koła po zewnętrznej stronie zakrętu dostają więcej mocy, a koła po wewnętrznej stronie mniej mocy. Można powiedzieć, 
że samochód „wkręca się” w zakręt, co zwiększa bezpieczeństwo i dynamikę jazdy.

Standardowy przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu COMFORT, ekonomicznego trybu 
ECO PRO lub trybu SPORT umożliwiającego jeszcze bardziej dynamiczną jazdę. Tryb ECO PRO dopasowuje charakterystykę 
pedału gazu, skrzyni biegów oraz działanie ogrzewania i klimatyzacji do sytuacji na drodze.

Pięciowahaczowa oś tylna dzięki wysokiej sztywności zapewnia precyzyjne prowadzenie kół nieodzowne dla uzyskania 
wyśmienitych właściwości jezdnych. To zawieszenie gwarantuje jednak również komfort jazdy. Jego płaska konstrukcja i szero-
ko rozstawione kolumny MacPhersona pozwoliły uzyskać duży bagażnik i dużą szerokość przelotu do kabiny.



 Bezpieczeństwo.
 Optymalne bezpieczeństwo dzięki najnowszym technologiom BMW.
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BMW X3 oferuje supernowoczesne technologie, na których zawsze można polegać. Doskonałe właściwości jezdne oraz 
innowacyjne elementy wyposażenia to tutaj standard. Jako kierowca BMW dysponujesz najbardziej zaawansowanymi techno-
logiami, które wspierają Cię w każdej sytuacji. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie w każdych warunkach drogowych.

Wszechstronnie funkcjonalne. Niezwykle bezpieczne. BMW X3 oferuje szerokie spektrum najnowocześniejszych systemów 
bezpieczeństwa. Na przykład dynamiczna kontrola stabilności (DSC) reaguje na najmniejszą utratę trakcji już w zalążku i zapo-
biega utracie stabilności przez pojazd. Również opcjonalne refl ektory adaptacyjne ze zmiennym rozkładem światła w istotny 
sposób zwiększają komfort i bezpieczeństwo: ruchome refl ektory podążają za kierunkiem skrętu kierownicy, gwarantując opty-
malny wgląd w każdy zakręt.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

 Kabina pasażerska dzięki funkcjonalnej strukturze 
wzmocnień i połączeń oraz przemyślanemu zastosowaniu 
materiałów o wysokiej sztywności zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo bierne w przypadku zderzenia czołowego, 
bocznego i tylnego.

 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera są 
integralną częścią precyzyjnie skonfi gurowanego systemu 
bezpieczeństwa w BMW. Odpowiednią ochronę pasażerów 
zapewniają poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz 
poduszki boczne i chroniące głowę.

 Wskaźnik ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę 
przed utratą ciśnienia poprzez czujniki mierzące ciśnienie 
i temperaturę powietrza w oponach.

 Diodowe refl ektory adaptacyjne świateł mijania i dro-
gowych, diodowe kierunkowskazy, BMW Selective Beam 
( nieoślepiający asystent świateł drogowych). 

 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) rejestruje 
aktualną sytuację podczas jazdy i w razie potrzeby stabilizuje tor 
jazdy i optymalizuje trakcję poprzez ingerencję w pracę silnika 
i układu hamulcowego. Ułatwia to panowanie nad pojazdem na-
wet w trudnych warunkach i zwiększa bezpieczeństwo czynne.

 Ostrzeganie przed kolizją będące częścią opcjonalnego 
systemu asystującego kierowcy działającego na bazie kamery 
jest funkcją bezpieczeństwa, która rozpoznaje poprzedzające 
pojazdy i ostrzega kierowcę przy zbyt małym odstępie od nich.



WYPOSAŻENIE: Modele BMW, najważniejsze wyposażenie, obręcze kół i opony oraz 
oryginalne akcesoria BMW.

KOLORY: Kolorystyka karoserii i wnętrza.

DANE TECHNICZNE: Masa, silnik, skrzynia biegów, osiągi, zużycie paliwa, obręcze  
kół i rysunki wymiarowe.

SERWIS BMW: Serwis BMW, BMW Financial Services i Świat BMW.

INDYWIDUALNOŚĆ  
I WSZECHSTRONNOŚĆ.



Wyposażenie

[ 01 / 03 ] BMW X3 w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze mineralnego srebra i z opcjonalnymi 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Stream Line 306. [ 02 ] Kierownica 
skórzana z opcjonalnymi przyciskami wielofunkcyjnymi jest przyjemna w dotyku i dobrze leży w dłoniach.
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 NOWE BMW X3.

[ 04 ] Fotele w opcjonalnej tapicerce Pearlpoint z tkaniny/skóry w kolorze antracytowym oferują komfort i elegancję. [ 05 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 307, 8 J x 18, opony 
245/50 R 18 (standard w X3 xDrive28i, X3 xDrive35i, X3 xDrive30d oraz X3 xDrive35d).

04

03

05



MODEL xLINE.
Wyposażenie32 | 33

[ 01 / 05 ] BMW X3 xLine w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze granatu oceanu i z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Y Spoke 607 (na zdjęciu z opcjonal-
nymi diodowymi reflektorami adaptacyjnymi). [ 02 ] Widok przedni xLine jest wyjątkowo charakterystyczny: atrapa chłodnicy BMW oraz wstawki we wlotach powietrza w kolorze satynowanego 
aluminium dają nowemu BMW X3 mocny, dobitny wygląd (na zdjęciu z opcjonalnymi diodowymi reflektorami adaptacyjnymi). [ 03 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 608 z 
ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 19, opony 245/45 R 19, tył 9,5 J x 19, opony 275/40 R 19. [ 04 ] Fotele w opcjonalnej skórze Nevada w kolorze mokki nadają wnętrzu szlachetny charakter.

Zakres wyposażenia wewnętrznego:

   listwy progowe z napisem „BMW xLine”
   fotele w tapicerce Carve z tkaniny i skóry w kolorze bursztynowo-czarnym  

z kontrastującymi szwami w aktywnej czerwieni
   fotele w skórze Nevada w kolorze kości słoniowej1, mokki lub czarnym 

(wszystkie z aplikacjami i wytłoczeniem na zagłówkach) lub w skórze  
Nevada w kolorze beżowym, brązowym lub ostrygowym

   sportowa kierownica skórzana (opcjonalnie oferowana z przyciskami wie-
lofunkcyjnymi) lub

   kierownica skórzana M
  listwy wewnętrzne w kolorze błyszczącej ciemnej miedzi
   listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline w kolorze antracyto-

wym, jasne Fineline lub z drewna korzenia orzecha – wszystkie z listwą  
akcentową w perłowym chromie – lub listwy wewnętrzne z aluminium 
z delikatnym szlifem podłużnym

   osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
   kluczyk samochodowy ze wstawką w kolorze satynowanego aluminium

Zakres wyposażenia zewnętrznego:

   18-calowe obręcze ze stopów lekkich Y Spoke 607
   19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 608  

z ogumieniem mieszanym
   atrapa chłodnicy w kolorze satynowanego aluminium
   osłony podwozia z przodu i z tyłu oraz specyficzne elementy stylistyczne  

w prawym i lewym wlocie powietrza w kolorze satynowanego aluminium
   progi w kolorze satynowanego aluminium
   obramowanie szyb bocznych w satynowanym aluminium
   słupki B i C w błyszczącym kolorze czarnym
   końcówki rury wydechowej w satynowanym aluminium

02 

03 

04 

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe

01 

[ 06 ] Listwy progowe z matowego aluminium z napisem „BMW xLine” witają kierowcę i pasażera przy wsiadaniu. [ 07 ] 18-calowe obręcze ze stopów lekkich Y Spoke 607, 8 J x 18, opony 
245/50 R 18. [ 08 ] Kokpit ze standardową sportową kierownicą skórzaną (na zdjęciu z opcjonalnymi przyciskami wielofunkcyjnymi) i opcjonalne listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego  
korzenia orzecha z listwą akcentową w perłowym chromie nadają wnętrzu naturalny, elegancki wygląd.

05 

06  08 

07 

1 Tylko w połączeniu z przednimi fotelami sportowymi.



MODEL M SPORT.
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[ 01 / 04 ] BMW X3 M Sport w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze kosmicznym szarym i z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół M ze stopów lekkich Double Spoke 622 M  
z  ogumieniem mieszanym (na zdjęciu z opcjonalnymi diodowymi reflektorami adaptacyjnymi). [ 02 ] 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 310 z ogumieniem mieszanym, 
przód 8,5 J x 20, opony 245/40 R 20, tył 10 J x 20, opony 275/35 R 20. [ 03 ] Fotele sportowe zapewniają bardzo dobre trzymanie boczne, a opcjonalna tapicerka skórzana Nevada w kolorze 
kości słoniowej z aplikacjami i wytłoczeniem na zagłówkach podkreśla sportowy wygląd BMW X3 M Sport.

Zakres wyposażenia wewnętrznego:

   listwy progowe z aluminium z napisem „M”
   sportowe fotele przednie w tapicerce Pearlpoint z tkaniny/skóry  

w kolorze antracytowym
   fotele w skórze Nevada w kolorze kości słoniowej i mokki (wszystkie  

z aplikacjami i wytłoczeniem na zagłówkach) lub w skórze Nevada  
w kolorze czarnym, beżowym, ostrygowym lub brązowym

   listwy wewnętrzne z aluminium z delikatnym szlifem podłużnym
   listwy wewnętrzne z aluminium Fineline w kolorze antracytowym, jasnego 

Fineline lub drewna korzenia orzecha, wszystkie z listwą akcentową w per-
łowym chromie

   antracytowa podsufitka BMW Individual
   skórzana kierownica M z przyciskami wielofunkcyjnymi
   dźwignia biegów M (tylko w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną)  

i podnóżek M
   kluczyki samochodowe z niebieską wstawką

Wyposażenie zewnętrzne w pakiecie sportowym M:

18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 368 M
19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 622 M z ogu-
mieniem mieszanym lub 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich 
Double Spoke 310 M z ogumieniem mieszanym
pakiet aerodynamiczny M z pasem przednim, progami, nadkolami  
i nakładkami w kolorze karoserii oraz z pasem tylnym ze wstawką dyfuzora 
w metalizowanym kolorze Dark Shadow
błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie 
elementy zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
błyszczące relingi dachowe BMW Individual Shadow Line, alternatywnie 
w satynowanym aluminium
sportowy układ jezdny, alternatywnie standardowy układ jezdny lub elek-
troniczna kontrola amortyzatorów
znaczek M po bokach
ekskluzywny lakier w metalizowanym kolorze czarnego karbonu

03 
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  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe

01 















[ 05 ] Model M Sport uzupełniają błyszczące relingi dachowe BMW Individual Shadow Line. [ 06 ] 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 368 M, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. 
[ 07 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi i specjalnie uformowanymi podparciami na kciuki umożliwia precyzyjne prowadzenie. Listwy wewnętrzne z aluminium z delikatnym 
szlifem podłużnym podkreślają sportowy wygląd wnętrza.

05 

06 

07 

04 



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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[ 01 ] Reflektory biksenonowe obejmują automatyczną regulację zasięgu oświetlenia oraz światła postojowe, pozycyjne i dzienne. [ 02 ] Diodowe reflektory adaptacyjne świateł mijania 
i drogowych, diodowe kierunkowskazy i BMW Selective Beam (nieoślepiający asystent świateł drogowych), zmienny rozkład światła w mieście i na autostradzie i światła zakrętowe zapewniają 
optymalne oświetlenie jezdni. [ 03 ] Diodowe światła przeciwmgielne o jasnym białym świetle zapewniają lepszą widoczność i wyższe bezpieczeństwo przy złej widoczności na drodze. 
[ 04 ] Szklany dach panoramiczny dostarcza świeżego powietrza i zapewnia przyjemną, jasną atmosferę wnętrza. [ 05 ] Elementy zewnętrzne BMW Individual z listwami ozdobnymi i kołnierzami 
wpustowymi szyby w satynowanym aluminium. [ 06 ] Hak holowniczy z elektrycznie rozkładaną głowicą kulową (niewidoczna) i kontrolą stabilności dopuszczona jest do wysokiej masy przyczep 
do 2400 kg (zależnie od modelu i skrzyni biegów). [ 07 ] Relingi dachowe w satynowanym aluminium stanowią bazę dla wielofunkcyjnego bagażnika dachowego BMW.

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe
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06  07 

1 Możliwe ładowanie indukcyjne zgodnie ze standardem QI przystosowanych do tego telefonów komórkowych w bocznym uchwycie  
  na smartfony w konsoli środkowej. Do wybranych smartfonów bez funkcji ładowania indukcyjnego zgodnie ze standardem QI  
  dostępne są w ofercie akcesoriów BMW specjalne etui do ładowania. Łączność internetowa karty SIM za pośrednictwem telefonii  
  komórkowej 4G i LTE jest płatna i rozliczana oddzielnie przez operatora telefonu komórkowego.

[ 08 ] Radio Professional obejmuje m.in. stały, kolorowy monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej 6,5-cala, kontroler iDrive, odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 i sześć głośników. [ 09 ] System 
nawigacyjny Professional z zestawem głośnomówiącym i radiem Professional ze stacją DVD. [ 10 ] Harman Kardon Surround Sound System obejmuje wzmacniacz cyfrowy o mocy 600 W,  
16 głośników z głośnikiem centralnym i tryb Surround. [ 11 ] Telefonia komfortowa z rozszerzoną integracją smartfonów umożliwia podłączanie telefonów komórkowych w pojeździe przez 
Bluetooth; obejmuje zestaw głośnomówiący. [ 12 ] Półki i schowki oferują wiele miejsca na różne przedmioty w drzwiach i uchwytach na napoje.[ 13 ] Lusterko wewnętrzne i lusterka zewnętrzne 
przyciemniane automatycznie z funkcją pamięci i przestawianiem lusterka pasażera do parkowania. [ 14 ] BMW Selective Beam (nieoślepiający asystent świateł drogowych) rozpoznaje innych 
uczestników ruchu i odpowiednio zmienia rozkład świateł drogowych (wchodzi w skład reflektorów adaptacyjnych lub diodowych reflektorów adaptacyjnych).

08  09 

10  11  12 

13  14 



NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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[ 01 ] Kamera cofania rejestruje obraz za pojazdem i wyświetla go na monitorze pokładowym. Kierowcę wspomagają interaktywne linie toru jazdy. [ 02 ] Wyświetlacz BMW Head Up1, pełnokolo-
rowy, wyświetla najważniejsze informacje w bezpośrednim polu widzenia kierowcy; obejmuje zestaw wskaźników z wyświetlaczem informacyjnym o średnicy 9,2". [ 03 ] Zestaw wskaźników 
obejmujący cztery przyrządy analogowe, wskazujące np. prędkość, prędkość obrotową i temperaturę płynu chłodzącego, oraz wyświetlacz informacyjny o średnicy 2,7". [ 04 ] Funkcja Speed  Limit 
Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania rejestruje ograniczenia prędkości oraz informacje o zakazach wyprzedzania. [ 05 ] System asystujący kierowcy obejmuje ostrzeganie przed zjechaniem 
z pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją. [ 06 ] Surround View to wizualna funkcja ułatwiająca parkowanie: kamery w pojeździe rejestrują obraz dookoła niego (360°) i odwzorowują go na monitorze 
pokładowym. [ 07 ] Ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu rozpoznaje podczas tego manewru inne pojazdy i ostrzega przed nimi poprzez wibracje kierownicy i symbol ostrzegawczy w lusterku 
zewnętrznym. [ 08 ] System asystujący kierowcy plus (tylko ze skrzynią Steptronic) obejmuje ostrzeganie przed kolizją, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu, aktywny regulator prędkości 
z funkcją Stop&Go. [ 09 ] Asystent parkowania ułatwia parkowanie równolegle do jezdni. Układ kieruje, a kierowca dodaje gazu i hamuje.

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe

01  02 

03 

04  05  06 

07  08  09 

[ 10 / 11 ] Dwa uchwyty na napoje z przodu są bardzo praktyczne. [ 12 ] Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy umożliwiają obsługę telefonu, sterowania głosowego i funkcji audio oraz regulatora 
prędkości. [ 13 ] Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu COMFORT, ekonomicznego trybu ECO PRO lub trybu SPORT. [ 14 ] Kierownica skórzana M z przyci-
skami wielofunkcyjnymi doskonale leży w dłoniach dzięki większym podparciom na kciuki i większej grubości koła. [ 15 ] Ogrzewanie kierownicy za naciśnięciem przycisku w krótkim czasie 
podgrzewa koło kierownicy – szczególnie przyjemny element komfortu zimą. [ 16 ] Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) rejestruje stale aktualną sytuację podczas jazdy i optymalizuje tor jazdy 
oraz trakcję. [ 17 ] 8-stopniow a skrzynia Steptronic z dokładnym stopniowaniem przełożeń i niewielkimi skokami obrotów zapewnia większy komfort jazdy i przełączania biegów przy mniejszym 
zużyciu paliwa. [ 18 ] 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia zarówno komfortową i spokojną, jak i dynamiczną i sportową jazdę.

1 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie.
2 Opcja niedostępna w połączeniu z 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich.
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
Wyposażenie40 | 41

[ 01 ] Sportowe fotele przednie zapewniają optymalne trzymanie dzięki regulacji szerokości oparcia, pozycji wzdłużnej wysokości, nachylenia oparcia i siedziska. [ 02 ] Rolety przeciwsłoneczne 
na tylne szyby boczne wysuwają i chowają się mechanicznie, chronią przed intensywnym promieniowaniem słonecznym i uniemożliwiają zaglądanie do wnętrza pojazdu. [ 03 ] Ogrzewanie foteli 
przednich umożliwia podgrzewanie całej powierzchni siedziska i oparcia wraz z ich wypukłościami bocznymi. [ 04 ] Elektryczna regulacja foteli ułatwia obsługę, a funkcja pamięci umożliwia zapi-
sanie żądanych ustawień fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych. [ 05 ] Pakiet oświetlenia, częściowo diodowy: lampki do czytania, oświetlenie lusterek kosmetycznych, lampki w przestrzeni 
na nogi, dwukolorowe oświetlenie ambientowe (zdjęcie powyżej) i inne. [ 06 ] Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową4, automatyczne zamykanie obiegu (AUC), mikrofiltr, czujnikiem 
zaparowania i nasłonecznienia, konsola środkowa w stylistyce Black Panel.

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe

01  02 

03 

04  05 

06 

[ 07 ] Końcówka rury wydechowej, widoczna, owalna, po lewej stronie, z chromowaną osłoną.1 [ 08 ] Podwójna końcówka rury wydechowej, okrągła, po lewej stronie, z chromowaną osłoną.2 
[ 09 ] Dostęp komfortowy3 umożliwia otwieranie drzwi i uruchamianie silnika bez korzystania z kluczyka samochodowego. [ 10 ] Siatka oddzielająca bagażnik zapobiega wpadaniu przedmiotów 
z bagażnika do przestrzeni pasażerskiej przy gwałtownym hamowaniu. [ 11 ] Automatyczna obsługa pokrywy bagażnika umożliwia jego elektryczne otwieranie i zamykanie. Wystarczy nacisnąć 
przycisk. [ 12 ] Przelotowy system bagażowy obejmuje: dzielone oparcie kanapy tylnej (40:20:40), podłokietnik środkowy ze schowkiem i dwoma uchwytami na napoje. [ 13 ] Pakiet schowków 
obejmuje m.in. schowek, gniazdka 12 V, a w bagażniku siatkę, taśmy mocujące, haki, szyny oraz zaczepy do mocowania bagażu.

1 Standard w X3 xDrive20i, X3 sDrive18d i X3 xDrive20d.
2 Standard w X3 xDrive28i, X3 xDrive35i, X3 xDrive30d oraz X3 xDrive35d.
3 Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika wchodzi w skład wyposażenia dostępu komfortowego  
  z elektryczną obsługą pokrywy bagażnika i nie jest oferowane w modelu M Sport.
4 Zdjęcie przedstawia przycisk Intelligent Safety (oferowany tylko w połączeniu z systemami wspomagającymi  
  kierowcę).
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 OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.
Wyposażenie42 | 43

[ 01 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Double Spoke 309 z ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 19, opony 245/45 R 19, tył 9,5 J x 19, opony 275/40 R 19. [ 02 ] 18-calowe obręcze 
kół ze stopów lekkich Double Spoke 605, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 03 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 307, 8 J x 18, opony 245/50 R 18 (standard w X3 xDrive28i, X3 
xDrive35i, X3 xDrive30d oraz X3 xDrive35d). [ 04 ] 17-calowe obręcze ze stopów lekkich Y Spoke 305, 7,5 J x 17, opony 225/60 R 17. [ 05 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 304, 
7,5 J x 17, opony 225/60 R 17 (standard w X3 sDrive/xDrive20i, X3 sDrive18d oraz X3 xDrive20d). [ 06 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 305, 7,5 J x 17, opony 225/60 R 17. 
[ 07 ] 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Streamline 3061, 8 J x 17, 245/55 R 17, sprzyjają redukcji paliwa i emisji CO2.  [ 08 ] 20-calowe obręcze kół BMW ze stopów lekkich Y Spoke 542 M  
Bicolor, czarne matowe, widoczna strona polerowana, z ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 20, opony 245/40 R 20, tył 10 J x 20, opony 275/35 R 20. [ 09 ] 21-calowe obręcze kół BMW M Per-
formance ze stopów lekkich Double Spoke 599 M Bicolor, kute, czarne matowe, widoczna strona polerowana, z kolorowym logo M, z ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 21, opony 245/35 
R 21, tył 10 J x 21, opony 275/30 R 21.

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe      akcesoria
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1 Tylko do X3 xDrive20i, X3 sDrive18d i X3 xDrive20d.

05  06 

08  09 

[ 01 ] Uchwyt BMW na deskę surfingową, 20-calowe obręcze kół BMW ze stopów lekkich Y Spoke 542. [ 02 ] Fotelik BMW Junior Seat grupy 1 dla dzieci w wieku od ok. 10 miesięcy do 3,5 roku 
(ok. 9-18 kg) oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych. [ 03 ] System BMW DVD z tyłu, słuchawki stereofoniczne na podczerwień. [ 04 ] Adapter Snap In ze złączem USB do telefonowania 
i słuchania muzyki. [ 05 ] Uchwyt BMW na Apple iPad, montowany w uchwycie bazowym na wspornikach zagłówków foteli przednich. [ 06 ] Wanienka do bagażnika, antypoślizgowa, dopaso-
wana, z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
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 ORYGINALNE AKCESORIA BMW.

02

03

04

Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnych rozwiązań BMW obejmujących elementy zewnętrzne, wyposażenie wnętrza, systemy komunikacyjne i informacyjne oraz transport i wyposażenie 
bagażnika. Dealer BMW chętnie doradzi w kwestii wyboru oryginalnych akcesoriów BMW i wręczy specjalny katalog akcesoriów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie  
www.bmw.pl/akcesoria
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KOLORY LAKIERÓW.

1 Standard w modelu M Sport.
2 Opcja wpakiecie sportowym M

Niemetalizowany 668 czarny

Metalizowany A14 srebro mineralne

Niemetalizowany 300 biel alpejska1

Metalizowany A83 srebro lodowcowe2

Metalizowany A96 biel mineralna

Metalizowany A52 kosmiczny szary2













[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglądzie kolorów i materiałów Twojego BMW. Wiemy jednak z doświadczenia, że farby drukarskie nie zawsze wiernie oddają odcienie lakieru, 
tapicerki i listew wewnętrznych. Dlatego zalecamy omówienie wybranych kolorów z dealerem BMW. Można tam również obejrzeć próbki materiałów i kolorów, a także uzyskać pomoc w przypadku specjalnych wymagań.

[Konfigurator BMW] Skonfiguruj swoje całkowicie indywidualne BMW. Do wyboru są wszystkie silniki, kolory i elementy wyposażenia. Więcej na stronie www.bmw.pl/konfigurator

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe

MODEL M SPORT

Metalizowany 475 szafirowoczarny2

Metalizowany A75 czerwień Melbourne2

Metalizowany A76 granat oceanu

Metalizowany C29 kasztanowy brąz

Metalizowany 416 czarny karbon
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 KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

 Tkanina Ribbon AYAT antracytowa5

 czarny

 Skóra Nevada LUD3 brązowa z kontrastującymi 
szwami w kolorze mokki1, 2

 4CG satynowosrebrne, matowe

 4FW drewno szlachetne korzenia orzecha z listwą 
akcentową w perłowym chromie1, 2

 Tkanina Ribbon AYB4 beżowa5

 beżowy

 Skóra Nevada LUCX ostrygowa z kontrastującymi 
szwami w kolorze mokki1, 2

 4AD aluminium z delikatnym szlifem podłużnym1

 Tkanina i skóra Pearlpoint FHAT antracytowa  
z kontrastującymi szwami w kolorze szarym4

 Skóra Nevada LUSW czarna z kontrastującymi 
szwami w kolorze szarym2

 4FU drewno szlachetne Fineline w kolorze antra-
cytowym z listwą akcentową w perłowym chromie1, 2

 Skóra Nevada LUB4 beżowa z kontrastującymi 
szwami w kolorze mokki1, 2

 4FV drewno szlachetne Fineline jasne z listwą  
akcentową w perłowym chromie1, 2

TAPICERKI

KOLORY WNĘTRZA LISTWY WEWNĘTRZNE

  wyposażenie standardowe      wyposażenie dodatkowe
Prosimy zwrócić uwagę, że nawet w przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem po pewnym czasie mogą 
wystąpić zabrudzenia tapicerki, których nie da się usunąć. Może to być spowodowane szczególnie przez far-
bującą odzież.

 Tkanina i skóra Carve CVLN bursztynowa 
z kontrastującymi szwami w aktywnej czerwieni

 Tkanina i skóra Pearlpoint FHAT antracytowa  
z kontrastującymi szwami w kolorze szarym

 4L3 błyszcząca ciemna miedź

 4AD aluminium z delikatnym szlifem podłużnym1

 Skóra Nevada LUNE kość słoniowa z kontrastują-
cymi szwami w sportowej czerwieni, aplikacjami  
i wytłoczeniem2, 4

 Skóra Nevada LUNF mokka z kontrastującymi 
szwami w aktywnej czerwieni, aplikacjami i wytłocze-
niem2

 Skóra Nevada LUSQ czarna z kontrastującymi 
szwami w kolorze szarym, aplikacją i wytłoczeniem

1 Opcjonalnie także w modelu xLine.  
2 Opcjonalnie również w pakiecie sportowym M.  
3 Dodatkowo oferowane są jeszcze inne tapicerki i listwy wewnętrzne przedstawione na tych dwóch stronach. 
4 Tylko w połączeniu z przednimi fotelami sportowymi.
5 Opcja niedostępna w połączeniu z fotelami sportowymi.

MODEL xLINE TAPICERKI3 LISTWY WEWNĘTRZNE3

MODEL M SPORT TAPICERKI3 LISTWY WEWNĘTRZNE3
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Masa
Masa własna WE1 kg [1810] [1845] [1900] 1735 [1755] 1805 [1820] [1905] [1945]

Dopuszczalna masa całkowita kg [2325] [2360] [2405] 2300 [2320] 2350 [2365] [2410] [2440]

Ładowność kg 590 590 580 640 620 580 570

Dopuszczalna masa przyczepy niehamowanej kg 750 750 750 750 750 750 750

Dopuszczalna masa przyczepy hamowanej
do nachylenia maks. 12 %/maks. 8 %2 kg [2400]/[2400] 2400 2400 2000 2000 [2400]/ 

2000 [2400] 2400 2400

Silnik3, 4

Cylindry/zawory 4/4 4/4 6/4 4/4 4/4 6/4 6/4

Pojemność skokowa cm3 1997 1997 2979 1995 1995 2993 2993

Moc maksymalna/znamionowa prędkość obrotowa kW (KM)/obr/min 135 (184)/ 
5000 – 6250

180 (245)/ 
5000 – 6500

225 (306)/ 
5800 – 6400

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

190 (258)/ 
4000

230 (313)/ 
4400

Maks. moment obrotowy/prędkość obrotowa Nm/obr/min 270/ 
1250 – 4500

350/ 
1250 – 4800

400/ 
1200 – 5000

360/ 
1500-2250

400/ 
1750 – 2500

560/ 
1500 – 3000

630/ 
1500 – 2500

Przeniesienie napędu
Rodzaj napędu na cztery koła na cztery koła na cztery koła tylny na cztery koła na cztery koła na cztery koła

Standardowa skrzynia biegów 6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

6-biegowa
manualna

6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

Osiągi
Prędkość maksymalna  km/h [210] [230] [245] 195 [195] 210 [210] [232] [245]

Przyspieszenie 0 –100 km/h s [8,2] [6,5] [5,6] 9,5 [9,8] 8,1 [8,1] [5,9] [5,3]

Zużycie paliwa3, 4

Cykl miejski  l/100 km [9,2 – 8,75] [9,3 – 9,1] [10,7] 5,7 – 5,35 
[5,8 – 5,45] 

6,3 – 5,85

[5,7 – 5,35] [6,6 – 6,5] [6,7]

Cykl pozamiejski  l/100 km [6,3 – 5,95] [6,3 – 6,2] [6,9] 4,7 – 4,35

[4,7 – 4,45]
5,0 – 4,75

[5,1 – 4,75] [5,7 – 5,6] [5,5]

Cykl mieszany  l/100 km [7,3 – 6,95] [7,4 – 7,3] [8,3] 5,1 – 4,75

[5,1 – 4,75]
5,5 – 5,15
[5,3 – 4,95] [6,1 – 5,9] [6,0]

Emisja CO2 w cyklu mieszanym  g/km [171–1615] [172 – 169] [193] 133 –1235

[135 –1255]
145 –1355

[139 –1295] [159 –156] [157]

Klasa energetyczna C [C/B] [C] [D] A [A] B/A [A] [B] [B]

Pojemność zbiornika paliwa ok. l 67 67 67 67 67 67 67

Koła/opony
Rozmiar opon 225/60 R 17 V 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W 225/60 R 17 V 225/60 R 17 V 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W

Rozmiar obręczy kół 7,5 J x 17 8 J x 18 8 J x 18 7,5 J x 17 7,5 J x 17 8 J x 18 8 J x 18

Materiał stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki stop lekki

1  Podane wartości uwzględniają 90-procentowe napełnienie zbiornika paliwa, 68 kg wagi kierowcy i 7 kg  
  bagażu. Masa własna dotyczy samochodów z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie dodatkowe  
  zwiększa tę wartość.
2  Rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy z uwzględnieniem  
  dopuszczalnego obciążenia haka holowniczego. Maksymalna masa przyczepy 2400 kg dopuszczalna jest  
  tylko w przypadku fabrycznie zamontowanego haka holowniczego i w połączeniu ze skrzynią automatyczną.
3  BMW zaleca stosowanie bezołowiowej benzyny super o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie  
  paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10%. Dane dotyczące mocy  
  i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.

4  Wszystkie silniki spełniają wymogi normy Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl testowy wg  
  normy ECE. Składa się on w 1/3 z jazdy w mieście, a w 2/3 z jazdy poza terenem zabudowanym (w odniesieniu  
  do pokonywanej odległości). Oprócz zużycia paliwa mierzona jest emisja CO2. Zużycie paliwa, emisja CO2  
  i klasa energetyczna zależą od wybranego rozmiaru kół i opon. Wyposażenie dodatkowe może zwiększać tę  
  wartość. Więcej informacji znajduje się w cenniku.
5  Najniższe wartości uzyskuje się z płatnym wyposażeniem dodatkowym SA 2AM „17-calowe obręcze kół ze  
  stopów lekkich Streamline 306”.
6  Wysokość bez anteny dachowej wynosi 1661 mm.

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.

Wszystkie wymiary na rysunkach technicznych podane są w milimetrach.
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 KONCEPCJA SERWISOWA BMW:
Kupując samochód marki BMW, wybierasz również doskonały serwis i kompleksową 
obsługę. Na przykład Condition Based Service samoczynnie kontroluje stan 
części i płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby sygnalizuje na ekranie potrzebę 
wizyty w serwisie. Po wysłaniu zgłoszenia BMW TeleService informacje uzyskane 
z Condition Based Service przekazywane są automatycznie do serwisu BMW. 

Wybrany przez Ciebie serwis BMW ma dostęp do danych pojazdu. W razie potrzeby 
kontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu wizyty w serwisie i przygotowuje 
wymagane oryginalne części BMW, aby Twoja radość z jazdy była możliwie jak 
najdłuższa. Do Twojej dyspozycji jest 3300 serwisów w ponad 150 krajach.

SERWIS BMW. BMW FINANCIAL SERVICES.

Usługi serwisowe BMW: Pakiety 
usług Service Inclusive na różne okre-
sy zapewniają nieograniczoną radość 
z jazdy, ponieważ pokrywają koszty 
serwisowania, przeglądów i części 
eksploatacyjnych w biorących udział 
w programie serwisach BMW na całym 
świecie. Więcej informacji na stronie 
www.bmw.pl/serviceinclusive

Pakiet Naprawczy BMW: Pomoże Ci 
uniknąć nieprzewidzianych wydatków. 
Za niewielką opłatą uzyskujesz prawo do 
usuwania usterek, które wystąpią w sa-
mochodzie po dacie zakończenia standar-
dowej gwarancji, przez okres od jednego 
do czterech dodatkowych lat. Dzięki 
temu nie musisz się martwić o koszty 
serwisu aż do 6 lat lub 200.000 km  
(w zależności, który warunek będzie osią-
gnięty pierwszy). Więcej informacji na 
stronie www.bmw.pl/serviceinclusive

BMW Mobile Care: W razie awarii 
BMW Mobile Care służy Ci pomocą 
przez całą dobę. Wykwalifikowani tech-
nicy BMW zrobią wszystko, aby przy-
wrócić sprawność Twojego BMW tak 
szybko, jak to możliwe. Jeśli to się nie 
uda, BMW oferuje Ci na terenie całej 
Europy i w okresie 5 lat od pierwszej 
 rejestracji szeroki zakres usług mobil-
nościowych zgodnie z obowiązującymi 
warunkami gwarancji BMW Mobile 
Care. Więcej informacji na ten temat   
na  stronie www.bmw.pl

BMW Teleservices: Serwis BMW 
powiadamia Cię automatycznie o ko-
niecznych przeglądach. Informuje o wy-
maganych czynnościach i przypomina 
o terminie. Dzięki temu nie musisz za-
przątać sobie tym głowy, masz więcej 
czasu dla siebie i możesz cieszyć się 
bezpieczną i beztroską jazdą. Dodat-
kowa korzyść: ta wyjątkowa usługa jest 
dla Ciebie bezpłatna, jeśli Twój samo-
chód wyposażony jest w funkcję in-
teligentnego połączenia alarmowego 
(SA6AC) lub w opcjonalny pakiet usług 
ConnectedDrive (SA6AK). Więcej infor-
macji znaleźć można pod adresem 
www.bmw.pl

BMW Financial Services: Indywidualne 
finansowanie – BMW Financial Services 
to atrakcyjne oferty leasingu, kredytu 
i ubezpieczeń. Więcej informacji znaj-
dziesz w cenniku lub na www.bmwfs.pl, 
albo zapytaj o indywidualną ofertę naj-
bliższego dealera BMW.

ŚWIAT BMW.

BMW TV  

BMW TV: Na stronie www.bmw.tv 
poznasz różne oblicza marki BMW. Re-
portaże, sylwetki osób, relacje dostarczą 
Ci informacji na temat motoryzacji, inno-
wacji, sportu i lifestyle.

BMW Driving Experience: Im lepiej 
panujesz nad swoim BMW, tym większa 
Twoja radość z jazdy. Skorzystaj z na-
szych ofert i przekonaj się, co znaczy 
eksplorować granice możliwości fi-
zycznych na różnych nawierzchniach. 
Dowiedz się, na co trzeba uważać, 
aby zachować kontrolę nad pojazdem 
również w ekstremalnych sytuacjach. 
Więcej na stronie
www.bmw-drivingexperience.com

Magazyn BMW: Informacje i rozrywka – 
Magazyn BMW obszernie informuje 
o nowościach ze świata BMW.

BMW Events: Program wszystkich im-
prez oraz rezerwacja biletów na stronie 
www.bmw.pl/events

Konfigurator samochodów BMW: 
Od silnika poprzez kolory po wyposaże-
nie – na stronie www.bmw.pl możesz 
skonfigurować swój całkowicie indywi-
dualny samochód marzeń.

ODPOWIEDZIALNE 
KSZTAŁTOWANIE 
PRZYSZŁOŚCI.

W roku 2015 BMW Group po raz kolejny została lide-
rem branży w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow 
Jones i jest tym samym producentem samochodów 
najbardziej na świecie dbającym o zrównoważony roz-
wój. Tym samym jako jedyne przedsiębiorstwo branży 
samochodowej występuje w indeksie nieprzerwanie 
w całej jego historii. Tworzenie koncepcji wydajnych 
samochodów oraz przyjaznych dla środowiska proce-
sów produkcyjnych i recyklingu są częścią naszej filo-
zofii. Dzięki strategii BMW EfficientDynamics od roku 
1995 udało się obniżyć emisję CO2 naszej europejskiej 
floty nowych samochodów o ponad 30 procent. Po-
nadto w okresie od 2006 do 2020 roku chcemy uzy-
skać obniżenie zużycia zasobów, np. wody i energii, 
o 45 procent. Od roku 2007 nasze zakłady produkcji 
silników w Steyr pracują bez wytwarzania ścieków. 
Oczywiście każdy z naszych samochodów można 
po zakończeniu eksploatacji bez problemu poddać recy-
klingowi / utylizacji. W celu zezłomowania starego sa-
mochodu prosimy zwrócić się do najbliższego dealera 
BMW. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie 
internetowej.

www.bmw.pl/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling 
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W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wyposa-
żenie standardowe i dodatkowe) pojazdów dostarczanych przez BMW AG na rynek niemiecki.  
W różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wyposażenie standardowe i dodatkowe 
poszczególnych modeli może odbiegać od wyposażenia i możliwości konfiguracji opisanych  
w tym katalogu. Informacji o wersjach wyposażenia w danym kraju udzielają salony sprzedaży 
BMW. Zmiany konstrukcji i wyposażenia zastrzeżone.

© BMW AG, Monachium/Niemcy. Przedruk, również we fragmentach, tylko za pisemną zgodą 
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