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PRZEDSTAWIONY MODEL.

04 BMW X4 xDRIVE35d M SPORT:   
6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower 
Turbo, 230 kW (313 KM), 20-calowe obręcze kół M ze stopów 
lekkich Double Spoke 310 M z ogumieniem mieszanym, lakier 
metalizowany w kolorze czerwonym Melbourne, fotele w skórze 
Nevada w kolorze kości słoniowej z kontrastującymi szwami w 
sportowej czerwieni, listwy wewnętrzne z aluminium z delikatnym 
szlifem  podłużnym.

Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje się na stronach 
48 | 49 i w cenniku.
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RADOŚĆ 
DLA OKA.

BMW X4 zwraca uwagę, zawsze i wszę-
dzie. Łączy lifestyle z osiągami przy ekstra-
wertycznej stylistyce. Te wyjątkowe cechy 
natychmiast przyciągają uwagę i czynią to 
auto bezgranicznie  estetycznym.



Łączy to, czego w tym segmencie jeszcze nikt nie połączył: BMW X oferuje zestawienie typowego dla X mocnego wyrazu z elegancją 
klasycznego coupé. Jego dynamiczne kształty i sylwetka coupé robią furorę na każdej drodze. NOWY 

SYMBOL X.



SPLENDOR 
W STANDARDZIE.

Charakterystyczna stylistyka 
BMW X przyciąga uwagę. 
Podwójne okrągłe reflektory 
i  szeroka atrapa chłodnicy tworzą 
przód o bardzo zdecydowanym 
wyglądzie.





WEŹ SPRAWY 
W SWOJE RĘCE.

Kierowca BMW X4 ma zawsze wszystko pod ręką: intuicyjnie 
obsługiwany kokpit zaprojektowano bez kompromisów 
zgodnie z jego potrzebami. Opcjonalny pełnokolorowy wy-
świetlacz BMW Head Up gwarantuje doskonałą orientację. 
Również tylne miejsca oferują wyśmienite perspektywy: 
duża ilość miejsca, wysokiej jakości materiały oraz stylizacja 
na dwa indywidualne fotele gwarantują pasażerom sportowe, 
a przy tym komfortowe warunki jazdy.



PRZYCIĄGA 
 UWAGĘ. UWALNIA 
EMOCJE.

Nowe BMW X4 zachwyci Cię już na pierw-
szych metrach. Jego imponujące osiągi 
i niezwykle dynamiczne właściwości jezd-
ne dostosowane są do wysokiej mocy sil-
nika. Skromnie wypadają jedynie zużycie 
paliwa i emisja spalin – dzięki najnowszym 
technologiom BMW  EfficientDynamics 
i aerodynamicznej stylistyce auta.



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.

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.

6-CYLINDROWY RZĘDOWY SILNIK WYSOKOPRĘŻNY BMW TWIN POWER TURBO.

Prawdziwym hitem w BMW X4 jest mocny 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny xDrive35d z technologią  
BMW TwinPower Turbo. Jego recepta na sukces to dynamiczna charakterystyka mocy przy imponującej wydajności. Jest 
to zasługą innowacyjnego pakietu technologicznego BMW EfficientDynamics łączącego wtrysk bezpośredni CommonRail 
najnowszej generacji i dwustopniowego turbodoładowania ze zmienną geometrią turbiny. Wyjątkowo atrakcyjną jednostką 
napędową jest też bardzo wydajny 4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo xDrive20d – nową 
generację silników wysokoprężnych charakteryzuje wysoka moc, moment obrotowy i wydajność.
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Mocny i niskoemisyjny – wydajny silnik BMW  TwinPower Turbo 
w  BMW X4  xDrive35d.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MNIEJSZA EMISJA. WIĘKSZA RADOŚĆ Z JAZDY.

1 Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 zależą od wybranego rozmiaru opon  
 (wyższe wartości odnoszą się do modeli z kołami z oferty wyposażenia dodatkowego).  
 Więcej informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i klas energetycznych znajduje  
 się na stronach 48|49 i w cenniku.
2 Ograniczona elektronicznie.

  Podane osiągi, zużycie paliwa i emisji CO2 obowiązują dla samochodów ze standardową skrzy-
nią biegów. Wartości w [ ] dotyczą BMW X4 xDrive20d z 8-stopniową skrzynią Steptronic.

BMW X4 xDrive20d.

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

╸ Przyspieszenie 0–100 km/h: 8,0 s;  
prędkość maksymalna: 212 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym:  
5,5–5,4 [5,3–5,2] l/100 km1

╸ Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 145–142 [139–136] g/km1

BMW X4 xDrive20i.

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

╸ Przyspieszenie 0–100 km/h: 8,1 s;  
prędkość maksymalna: 212 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,3–7,2 l/100 km1

╸ Emisja CO2: 171–168 g/km1

BMW X4 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: 5,2 s;  
prędkość maksymalna: 247 km/h

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

╸ Emisja CO2: 157 g/km1

BMW X4 xDrive30d.

╸ 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny 
BMW  TwinPower Turbo o mocy 190 kW (258 KM) 
i  momencie obrotowym 560 Nm

╸ Przyspieszenie 0–100 km/h: 5,8 s;  
prędkość maksymalna: 234 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,1–5,9 l/100 km1

╸ Emisja CO2: 159–156 g/km1

BMW X4 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: 5,5 s;  
prędkość maksymalna: 247 km/h

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

╸ Emisja CO2: 193 g/km1

BMW X4 xDrive28i.

╸ 4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo 
o mocy 180 kW (245 KM) i momencie obrotowym 350 Nm

╸ Przyspieszenie 0–100 km/h: 6,4 s;  
prędkość maksymalna: 232 km/h

╸ Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,4–7,3 l/100 km1

╸ Emisja CO2: 172–169 g/km1

BMW X4 M40i.
 
╸6-cylindrowy silnik rzędowy M Performance TwinPower Turbo 
 o mocy 265 kW (360 KM) i momencie obrotowym 465 Nm
╸Przyspieszenie 0–100 km/h: 4,9 s; 
 prędkość maksymalna: 250 km/h2

╸Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 8,6 l/100 km1

╸Emisja CO2: 199 g/km1



 BMW EfficientDynamics
Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o maksymalne osiągi, czy o minimalne zużycie paliwa – tu wszystko kręci się wokół typowej dla 
BMW radości z jazdy. BMW EfficientDynamics to strategia BMW mająca na celu minimalizację zużycia paliwa i emisji CO2 przy 
jednoczesnej maksymalizacji dynamiki i radości z jazdy. To pakiet rozwiązań obejmujących napęd, zarządzanie energią, lekką 
konstrukcję i aerodynamikę – w każdym BMW.

SZYBKA I WYDAJNA: 8-STOPNIOWA SPORTOWA SKRZYNIA STEPTRONIC.

8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic dostosowuje się do indywidualnego stylu jazdy. Od komfortowej, spokojnej 
jazdy po bardzo dynamiczną. W trybie SPORT zmianę biegów skonfigurowano pod kątem najwyższych osiągów.  Również  
w przypadku ręcznej zmiany biegów dźwignią biegów lub dźwigienkami przy kierownicy 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic 
gwarantuje najlepszą wydajność przy najwyższym komforcie zmiany przełożeń.
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NAPĘD.

Koncepcja technologiczna BMW TwinPower Turbo stosowana jest we wszystkich silnikach benzynowych. Innowacyjne 
technologie 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 filtr cząstek stałych.

OGÓLNA KONCEPCJA.

W konstrukcji BMW X4 zastosowano wiele nowoczesnych materiałów: lekkie materiały takie jak aluminium w przedniej czę-
ści karoserii i w układzie jezdnym, wysokowytrzymałą stal w karoserii czy najnowocześniejsze tworzywa sztuczne i magnez. 
Te rozwiązania BMW EfficientLightweight zmniejszają masę komponentów, dają nieprzeciętną sztywność karoserii i za-
pewniają kierowcy i pasażerom wysokie bezpieczeństwo bierne. Poza tym poprawiają właściwości związane z dynamiką jazdy 
poprzez równomierny rozkład masy na osie.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ.

Tryb ECO PRO obniża zużycie paliwa – w zależności od indywidualnego stylu jazdy – nawet o 20 procent. Kolejne pięć pro-
cent potencjału oszczędności oferuje funkcja swobodnego toczenia (tylko z 8-stopniową skrzynią Steptronic lub 8-stopniową 
skrzynią sportową Steptronic), asystent przewidywania i trasa ECO PRO (oba elementy tylko z systemem nawigacyjnym Pro-
fessional).

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

Odzysk energii hamowania wykorzystuje energię uwalnianą, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu lub hamuje. Dzięki temu 
 alternator pracuje w bardziej oszczędny sposób, a niewykorzystywana dotąd energia kinetyczna przekształcana jest na energię 
elektryczną do ładowania akumulatora. Zmniejsza to zużycie paliwa i zwiększa moc napędu.

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.

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 
elektroniczną. BMW ConnectedDrive1 obejmuje wszystkie usługi umożliwiające komunikację pomiędzy samochodami BMW, 
ich pasażerami, światem zewnętrznym i ruchem drogowym.

Usługi BMW ConnectedDrive dostarczają w drodze wielu informacji, rozrywki i oferują dodatkowe usługi i funkcje. 

Oferta obejmuje na przykład dostęp do aktualnych informacji lokalnych takich jak pogoda, wiadomości, wyszukiwarka online 
GoogleTM czy praktyczne funkcje biurowe. Oprócz tego w menu ConnectedDrive można korzystać bezpośrednie w aucie i bez 
używania smartfonu z takich usług i funkcji jak informacje o parkingach czy przewodniki turystyczne i hotelowe. 

Wyposażenie obejmuje również komfortowe, bezpieczne i nieograniczone czasowo korzystanie z aplikacji na smartfony. 
Usługi ConnectedDrive umożliwiają dostęp do Sklepu BMW ConnectedDrive, w którym zawsze i wszędzie można wygodnie 
zestawiać, zamawiać i przedłużać usługi i aplikacje według indywidualnych potrzeb. Oprócz tego usługi ConnectedDrive 
oferują jeszcze inne funkcje, dzięki którym jazda BMW jest niezwykłym przeżyciem.
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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.

1 Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia oferowane tylko na rynku niemieckim.
2 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym 
 zakresie. Przedstawiona zawartość wyświetlacza BMW Head Up zależy od wyposażenia. 
 Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.

Bezpośrednio przed Tobą. Opcjonalny pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up2 poprzez projekcję optyczną transmituje 
informacje istotne podczas jazdy w bezpośrednim polu widzenia kierowcy, ułatwiając mu skupienie się na drodze. Wyświetlane 
są m.in. aktualna prędkość, wskazówki nawigacyjne, Speed Limit Info ze wskazaniem zakazu wyprzedzania oraz listy kontaktów 
i odtwarzania.

Muzyka, która dociera wszędzie. Aby każda trasa w Two-
im BMW była samą przyjemnością, dostępne są aplikacje 
muzyczne, które w każdej sytuacji grają odpowiedni utwór. 
Możesz więc sobie stworzyć własną stację radiową, której 
będziesz słuchać jadąc do pracy, na zakupy czy na urlop, 
możesz również wybrać jeden z licznych audiobooków bądź 
streamować własną muzykę – bezpośrednio w Twoim BMW 
z opcjonalnymi usługami ConnectedDrive1.

Wyszuka dla Ciebie najciekawsze cele. Usługa Concierge 
w BMW ConnectedDrive umożliwia za naciśnięciem przycisku 
połączenie telefoniczne z konsultantem infolinii BMW. Znajdzie 
on na przykład żądaną restaurację, najbliższy bankomat lub 
dyżurną aptekę i na życzenie wyśle odpowiednie dane adre-
sowe bezpośrednio do systemu nawigacyjnego. Do korzysta-
nia wymagane są opcjonalne usługi ConnectedDrive1.



 Układ jezdny.
 Najlepsza baza dla wyższej dynamiki jazdy.

W BMW X4 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.

BMW PERFORMANCE CONTROL.

Standardowa 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 po-
wiedzieć, że samochód „wkręca się” w zakręt, co zwiększa bezpieczeństwo i dynamikę jazdy.
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Standardowy przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu COMFORT, ekonomicznego trybu 
ECO PRO lub trybu SPORT. Tryb SPORT włącza się przełącznikiem właściwości jezdnych na konsoli środkowej i aktywuje on 
znacznie bardziej dynamiczne ustawienia napędu i układu jezdnego. Silnik reaguje jeszcze bardziej spontanicznie, adaptacyjny 
sportowy układ kierowniczy działa bardziej bezpośrednio, a opóźnione punkty zmiany biegów skrzyni Steptronic zapewniają 
znacznie bardziej sportową jazdę.

Standardowy adaptacyjny sportowy układ kierowniczy z funkcją Servotronic umożliwia bardziej bezpośrednie i zwinne 
kierowanie pojazdem przy mniejszym nakładzie siły. Reaguje na skręt kierownicy z różnym przełożeniem. Ułatwia to prowadzenie 
w sportowym stylu oraz zmniejsza nakład siły potrzebnej podczas parkowania i skręcania.

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 prowa-
dzenia auta.

Standardowy inteligentny napęd na cztery koła BMW  xDrive adaptacyjnie i płynnie rozdziela napęd na koła przednie i tylne, 
poprawiając trakcję, stabilność kursu i zwiększając bezpieczeństwo jazdy w każdej sytuacji.

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 szeroko 
rozstawione kolumny MacPhersona pozwoliły uzyskać duży bagażnik i dużą szerokość przelotu do kabiny.



 Bezpieczeństwo.
 Optymalne bezpieczeństwo dzięki najnowszym technologiom BMW.

BMW X4 oferuje super nowoczesne technologie, na których zawsze można polegać. Doskonałe właściwości jezdne oraz inno-
wacyjne elementy wyposażenia to tutaj standard. Jako kierowca BMW dysponujesz najbardziej zaawansowanymi technologiami, 
które wspierają Cię w każdej sytuacji. Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie w każdych warunkach drogowych.

BMW X4 wyróżnia się w tłumie – również poprzez wysoki stopnień bezpieczeństwa, jakie oferuje. Ekstremalnie wytrzymała 
kabina pasażerska oferuje najwyższą możliwą ochronę i komfort, co pozwala bez obaw cieszyć się nieposkromionym  charakterem 
BMW X4. Jeżeli na przykład samochód utraci na ułamek sekundy przyczepność, to dynamiczna kontrola stabilności (DSC) 
błyskawicznie wkracza do akcji, kompensując automatycznie utratę trakcji i zapobiegając utracie stabilności.

Innowacje i technologie26 | 27

1 Ostrzeganie przed kolizją z miejską funkcją hamowania ostrzega przed grożącymi kolizjami i w razie potrzeby samoczynnie hamuje przy prędkości do 60 km/h.  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 skonfigurowanego systemu bezpieczeń-
stwa w BMW. Odpowiednią ochronę pasażerów zapewniają 
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne 
i chroniące głowę.

 Opony z funkcją jazdy awaryjnej dzięki wzmocnionym 
bokom nie zsuwają się z obręczy koła w razie przebicia, co 
umożliwia kontynuowanie jazdy do najbliższego serwisu.

 Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) o rozszerzonym 
zakresie funkcji rozpoznaje niestabilność pojazdu i natychmiast 
stabilizuje samochód. Rozszerzony zakres funkcji obejmuje 
układ kontroli hamowania na zakrętach (CBC), asystenta ruszania 
i hamowania, suszenie tarcz hamulcowych i funkcję gotowości 
hamulców. Jeszcze bardziej sportową jazdę umożliwia pod-
funkcja układu DTC – dynamiczna kontrola trakcji dopuszczająca 
większy poślizg kół.

 Reflektory adaptacyjne ze zmiennym rozkładem światła 
w mieście i na autostradzie, BMW Selective Beam (nieoślepia-
jącym asystentem świateł drogowych) i światłami zakrętowymi 
zapewniają optymalne oświetlenie jezdni, co zwiększa bezpie-
czeństwo czynne. Ruchome reflektory pozwalają w ciemności 
„zajrzeć” w głąb zakrętu zaraz po skręceniu kierownicy.

 Ostrzeganie przed kolizją1 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 i BMW M Performance, 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 Service i Świat BMW.

INDYWIDUALNOŚĆ  
I WSZECH STRONNOŚĆ.
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 BMW X4.

[ 01 / 03 ]  BMW X4 w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze srebra lodowcowego z opcjonalnymi 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Double Spoke 605. [ 02 ] Standardowe 
18-calowe obręcze ze stopów lekkich V Spoke 307, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 04 ] Kokpit zorientowany na kierowcę wyposażony jest standardowo w radio Professional z monitorem pokła-
dowym o przekątnej 6,5 cala, jednostrefową klimatyzację automatyczną, sportową kierownicę skórzaną z przyciskami wielofunkcyjnymi i listwy wewnętrzne w matowym kolorze satynowego srebra.

Jako idealny towarzysz na co dzień BMW X4 już fabrycznie oferuje wszech-
stronne wyposażenie standardowe. Prezentujemy tu wybrane elementy 
wyposażenia.

Model podstawowy z bogatym wyposażeniem standardowym, m.in.: 
 
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 307  
reflektory ksenonowe z czterema diodowymi pierścieniami świetlnymi 
świateł postojowych i dziennych, diodowe światła przeciwmgielne,  
lampy tylne z diodowymi elementami świetlnymi  
skórzana kierownica sportowa z przyciskami wielofunkcyjnymi  
adaptacyjny sportowy układ kierowniczy z funkcją Servotronic  
inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive, Performance Control 
przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO  
radio BMW Professional z 6,5-calowym monitorem pokładowym 
i kontrolerem iDrive  
przelotowy system bagażowy z oparciem kanapy tylnej dzielonym 
w proporcjach 40 : 20 : 40  
obramowanie szyb bocznych w satynowanym aluminium  
pakiet oświetlenia 
automatyczna obsługa pokrywy bagażnika
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 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

[ 01 / 03 ] BMW X4 Advantage w opcjonalnym lakierze metalizowanym w kolorze kasztanowego brązu z opcjonalnymi 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich Star Spoke 606 w kolorze 
czarnym z ogumieniem mieszanym. [ 02 ] Czujniki Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu (w standardzie z tyłu) ułatwiają parkowanie i manewrowanie na niewielkich przestrzeniach. 
[ 04 ] 2-strefowa klimatyzacja automatyczna obejmuje automatyczne zamykanie obiegu (AUC) z filtrem węglowym oraz czujnikiem zaparowania i nasłonecznienia oraz konsolę środkową 
w stylu black panel. [ 05 ] Pakiet schowków obejmuje m.in. schowek, gniazdka 12 V, a w bagażniku siatkę, haki, szyny oraz zaczepy do mocowania bagażu.

Podaruj swojemu BMW jeszcze więcej funkcji. Dodatkowo do zakresu 
 wyposażenia modelu podstawowego model Advantage oferuje liczne 
 elementy wyposażenia dodatkowego. Model xLine i model M Sport  
obejmują już wszystkie elementy modelu Advantage. 

Zakres wyposażenia modelu Advantage:

Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu
2-strefowa klimatyzacja automatyczna, możliwość indywidualnej regulacji 
temperatury po lewej i prawej stronie
pakiet schowków
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MODEL ADVANTAGE.

04  05 



Wyposażenie32 | 33

MODEL xLINE.  wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

[ 01 / 04 ] Karoseria modelu xLine zwraca uwagę charakterystycznymi elementami w kolorze satynowanego aluminium. Stanowią one klarowne akcenty na atrapie chłodnicy, osłonach podwozia 
z przodu i z tyłu oraz na specyficznych elementach stylistycznych w prawym i lewym wlocie powietrza. [ 02 ] 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. [ 03 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 607, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 05 ] Deska rozdzielcza 
z konsolą środkową zwrócona lekko w stronę kierowcy ma typową dla BMW orientację na kierowcę.

Wyposażenie wnętrza modelu xLine:
 
listwy progowe z aluminium z napisem „BMW xLine”
fotele w tapicerce Carve z tkaniny i skóry w kolorze bursztynowo-czarnym 
z kontrastującymi szwami w kolorze 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 z przyciskami wielofunkcyjnymi
kluczyk samochodowy ze wstawką w kolorze satynowanego aluminium
listwy wewnętrzne w błyszczącym kolorze ciemnej miedzi
listwy wewnętrzne z drewna szlachetnego Fineline w kolorze antracytowym, 
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

 


 

 
 




 
 



Wyposażenie zewnętrzne modelu xLine:

atrapa chłodnicy BMW z ekskluzywnymi listwami grilla w kolorze 
 satynowanego aluminium
przedni zderzak z charakterystycznymi elementami stylistycznymi i atrapą 
osłony podwozia w kolorze satynowanego aluminium
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 607
19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Y Spoke 608 z ogumieniem 
mieszanym; oferowane są też inne obręcze kół
obramowania i kołnierze wpustowe bocznych szyb w satynowanym 
 aluminium, słupki B i C w błyszczącym kolorze czarnym
atrapa osłony podwozia w kolorze satynowanego aluminium
końcówka rury wydechowej w satynowanym aluminium
progi w kolorze satynowanego aluminium
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1 Tylko w połączeniu z przednimi fotelami sportowymi.

Model xLine obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage.

MODEL M SPORT.

[ 01 / 04 ] Przedstawione BMW X4 xDrive30d z lakierem niemetalizowanym w kolorze bieli alpejskiej wyposażone jest w opcjonalne 19-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 
622 M z ogumieniem mieszanym. [ 02 ] 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 310, ogumienie mieszane, przód 8,5 J x 20, opony 245/40 R 20, tył 10 J x 20, opony 275/35 R 20. 
[ 03 ] 18-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star Spoke 368 M, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 05 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, koło kierownicy w czarnej skórze 
nappa, wyprofilowane podparcia na kciuki. [ 06 ] Sportowe fotele przednie w opcjonalnej skórze Nevada w kolorze czarnym zapewniają idealne trzymanie boczne i wysoki komfort.

Wyposażenie wnętrza modelu M Sport:

listwy progowe M i podnóżek M
sportowe fotele przednie w tapicerce Pearlpoint z tkaniny i skóry w kolorze  
antracytowym; oferowane są też inne tapicerki
kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi
antracytowa podsufitka BMW Individual
listwy ozdobne z aluminium z delikatnym szlifem podłużnym;  
oferowane są też inne listwy ozdobne
kluczyk samochodowy z niebieską wstawką
osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
8-stopniowa skrzynia Steptronic z łopatkami przy kierownicy (xDrive20d)


 









Wyposażenie zewnętrzne modelu M Sport:

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
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 ogumieniem mieszanym
20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 310 M  
z ogumieniem mieszanym
sportowy układ jezdny, alternatywnie standardowy układ jezdny lub 
elektroniczna kontrola amortyzatorów
błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line, alternatywnie 
elementy zewnętrzne BMW Individual w satynowanym aluminium
znaczek M po bokach
ekskluzywny lakier metalizowany w kolorze czarnego karbonu; oferowane 
są też inne lakiery
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Model M Sport obejmuje dodatkowo wyposażenie modelu Advantage.
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 GENY M W STANDARDZIE.
BMW X4 M40i łączy całe doświadczenie inżynierów BMW M w jednym samochodzie 
z doskonałym napędem, sportowo-precyzyjnym prowadzeniem i ekskluzywną stylistyką. 
Jego 6-cylindrowy silnik benzynowy M Performance TwinPower Turbo generuje moc  
265 kW (360 KM) i maksymalny moment obrotowy 465 Nm – a towarzyszy mu wyjątkowe 
brzmienie sportowego układu wydechowego z klapami sterującymi i czarnymi, chromo-
wanymi końcówkami wydechu po obu stronach. Dostrojony do tego modelu inteligentny 
napęd na cztery koła xDrive, sportowy układ jezdny ze zmienną charakterystyką amor-
tyzatorów oraz ekskluzywne 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke  
680 M z wysokowydajnymi oponami (opcja) gwarantują maksymalną dynamikę jazdy. 
Lusterka zewnętrzne, listwy grilla i wloty powietrza lakierowane w metalizowanym kolorze 
Ferric Grey oraz pakiet aerodynamiczny M z powiększonymi wlotami powietrza i pas tylny 
ze wstawką dyfuzora podkreślają sportowy charakter auta. Wnętrze przekonuje między 
innymi przednimi fotelami sportowymi, kierownicą skórzaną M oraz listwami wewnętrznymi 
z aluminium.

Listwy progowe M z nazwą modelu „X4 M40i”. Ekskluzywna, trójramienna kierownica skórzana M z przyciskami 
wielofunkcyjnymi.

 BMW X4 M40i.
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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 drogo-
wych, diodowe kierunkowskazy i BMW Selective Beam (nieoślepiający asystent świateł drogowych), zmienny rozkład światła w mieście i na autostradzie i światła zakrętowe zapewniają optymal-
ne oświetlenie jezdni. [ 03 ] Spryskiwacze reflektorów automatycznie czyszczą reflektory, gdy przy włączonych światłach użyje się funkcji spryskiwania przedniej szyby. [ 04 ] Ramki i kołnierze 
wpustowe szyb w satynowanym aluminium. [ 05 ] Diodowe światła przeciwmgielne o jasnym świetle zbliżonym barwą do światła dziennego zapewniają lepszą widoczność i wyższe bezpie-
czeństwo w złych warunkach atmosferycznych (na zdjęciu z opcjonalnymi diodowymi reflektorami adaptacyjnymi). [ 06 ] Relingi dachowe w satynowanym aluminium stanowią bazę dla wielo-
funkcyjnego bagażnika dachowego BMW. [ 07 ] Szyby przeciwsłoneczne z tyłu i jako tylne szyby boczne ograniczają niepożądane nagrzewanie się wnętrza. [ 08 ] Elektryczny szklany dach 
umożliwia regulowaną wymianę powietrza i przyjemny klimat wnętrza. Zintegrowany wiatrochron gwarantuje komfort akustyczny.

1 Automatyczne aktualizacje map oferowane są przez trzy lata bez kosztów licencji.
2 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.

[ 09 ] Radio BMW Professional: m.in. wolnostojący kolorowy monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej 6,5 cala, kontroler iDrive, odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 i sześć głośników. [ 10 ] System 
Harman Kardon Surround Sound ze wzmacniaczem cyfrowym o mocy 600 W z korekcją dźwięku dedykowaną dla danego samochodu i głośnikami z chromowanymi aplikacjami. [ 11 ] Lusterko 
wewnętrzne i lusterko zewnętrzne kierowcy przyciemniane automatycznie, z elektrycznym składaniem lusterek zewnętrznych i przestawianiem lusterka pasażera do parkowania. [ 12 ] System 
nawigacyjny Professional obejmuje m.in. zestaw głośnomówiący, złącze USB i radio BMW Professional.1 [ 13 ] System telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym oferuje szeroki pakiet funkcji 
obejmujący złącze Bluetooth i przygotowanie do hotspotu WiFi.2 [ 14 ] Asystent świateł drogowych wspiera kierowcę w nocy, automatycznie włączając i wyłączając światła drogowe stosownie 
do ruchu drogowego przed pojazdem (element ruchu drogowego przed pojazdem i do oświetlenia jezdni lub diodowych reflektorów adaptacyjnych). [ 15 ] Ogrzewanie kierownicy za naciśnięciem 
przycisku w krótkim czasie podgrzewa koło kierownicy – szczególnie przyjemny element komfortu zimą.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.
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[ 01 ] Sportowa kierownica skórzana z przyciskami wielofunkcyjnymi, czarna, trójramienna, ze wstawką w perłowym chromie. [ 02 ] Kierownica skórzana M z przyciskami wielofunkcyjnymi, koło kie-
rownicy w czarnej skórze nappa, wyprofilowane podparcia na kciuki. [ 03 ] Sportowe fotele przednie zapewniają optymalne trzymanie dzięki regulacji szerokości oparcia, pozycji wzdłużnej wysokości, 
nachylenia oparcia i siedziska. [ 04 ] 8-stopniowa sportowa skrzynia Steptronic umożliwia zarówno komfortową i spokojną, jak i dynamiczną i sportową jazdę (standard w X4 xDrive28i, X4 xDrive35i, 
X4  xDrive30d, xDrive35d i X4 M40i). [ 05 ] Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy umożliwiają obsługę telefonu, sterowania głosowego i funkcji audio oraz regulatora prędkości. [ 06 ] 8-stopniowa 
skrzynia Steptronic dzięki ciasnemu stopniowaniu przełożeń i niewielkim skokom obrotów między biegami zapewnia większy komfort jazdy i zmiany biegów (standard w X4 xDrive20i).  
[ 07 ] Przełącznik właściwości jezdnych umożliwia wybór standardowego trybu COMFORT, ekonomicznego trybu ECO PRO lub trybu SPORT. 

1  Zdjęcie przedstawia przycisk Intelligent Safety (oferowany tylko w połączeniu z systemami wspomagające kierowcę).
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[ 08 ] Dynamiczna kontrola amortyzatorów umożliwia dostosowanie charakterystyki amortyzatorów do danej sytuacji podczas jazdy, tak aby zwiększyć komfort toczenia i zapewnić wyższą dynamikę 
jazdy (standard w X4 M40i). [ 09 ] Zestaw wskaźników obejmujący cztery przyrządy analogowe, wskazujące np. prędkość, prędkość obrotową i temperaturę płynu chłodzącego, oraz wyświetlacz 
informacyjny o średnicy 2,7". [ 10 ] 2-strefowa1 klimatyzacja automatyczna obejmuje automatyczne zamykanie obiegu (AUC) z filtrem węglowym oraz czujnikiem zaparowania i nasłonecznienia 
oraz konsolę środkową w stylu black panel. [ 11 ] Z przodu są dwa uchwyty na napoje. [ 12 ] Pakiet oświetlenia, częściowo diodowy: lampki do czytania, oświetlenie lusterek kosmetycznych, 
lampki w przestrzeni na nogi, dwukolorowe oświetlenie ambientowe (zdjęcie powyżej) i inne. [ 13 ] Ogrzewanie foteli przednich umożliwia podgrzewanie całej powierzchni siedziska i oparcia oraz 
podparć bocznych. [ 14 ] Dwie kieszenie boczne w drzwiach mieszczące litrową butelkę są bardzo praktyczne. [ 15 ] Elektryczna regulacja foteli jest łatwa w obsłudze, a funkcja pamięci umożliwia 
zapamiętanie preferowanych ustawień fotela oraz lusterek zewnętrznych. [ 16 ] Przelotowy system bagażowy z oparciem kanapy tylnej dzielonej w proporcjach 40:20:40 gwarantuje elastyczność 
w transporcie osób i bagażu.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe
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NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE.

01 

08 

07 

05 

09 

03  06 

02 

04 

[ 01 ] Czujniki Park Distance Control (PDC) z przodu i z tyłu (w standardzie z tyłu) ułatwiają parkowanie i manewrowanie na niewielkich przestrzeniach. [ 02 ] Funkcja Speed Limit Info ze wska-
zaniem zakazu wyprzedzania rejestruje ograniczenia prędkości oraz informacje o zakazach wyprzedzania.1 [ 03 ] Kamera cofania wyświetla na monitorze pokładowym obszar za pojazdem. 
Kierowcę wspomagają interaktywne linie i oznaczenia przeszkód. [ 04 ] Ostrzeganie przy zmianie pasa ruchu ostrzega kierowcę poprzez sygnały wizualne i wibracje kierownicy przed pojazdami 
znajdującymi się w martwym kącie lusterka lub na sąsiednim pasie. [ 05 ] Pełnokolorowy wyświetlacz BMW Head Up2 poprzez projekcję optyczną transmituje informacje istotne podczas jazdy 
w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. [ 06 ] Surround View to wizualna funkcja ułatwiająca parkowanie: kamery w pojeździe rejestrują obraz dookoła niego (360°) i odwzorowują go na monitorze 
pokładowym. [ 07 ] System asystujący kierowcy obejmuje ostrzeganie przed zjechaniem z pasa ruchu i ostrzeganie przed kolizją. [ 08 ] Asystent parkowania ułatwia parkowanie równolegle do 
jezdni. Układ kieruje, a kierowca dodaje gazu i hamuje. [ 09 ] 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.

1 Tylko w połączeniu z systemem nawigacyjnym.
2 Z polaryzacyjnymi okularami przeciwsłonecznymi wskazania widoczne są w ograniczonym zakresie. Przedstawiona zawartość wyświetlacza BMW Head Up zależy od wyposażenia.  
 Wskazania zakładają posiadanie dalszego wyposażenia dodatkowego.

10  13 

12 

14 

11 

[ 10 ] Automatyczna obsługa pokrywy bagażnika umożliwia jej elektryczne otwieranie i zamykanie. Wystarczy nacisnąć przycisk. [ 11 ] Podwójna końcówka rury wydechowej, okrągła, po lewej 
stronie, z chromowaną nakładką (standard w X4 xDrive28i, X4 xDrive35i, X4 xDrive30d oraz X4 xDrive35d). [ 12 ] Końcówka rury wydechowej, owalna, po lewej stronie, z chromowaną nakładką 
(standard w X4 xDrive20i oraz X4 xDrive20d). [ 13 ] Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika wchodzi w skład wyposażenia dostępu komfortowego w połączeniu z elektryczną 
obsługą pokrywy bagażnika. [ 14 ] Pakiet schowków obejmuje m.in. schowek, gniazdka 12 V, a w bagażniku siatkę, haki, szyny oraz zaczepy do mocowania bagażu.

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe
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 OBRĘCZE KÓŁ I OPONY.  wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe   akcesoria

[ 01 ] 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Double Spoke 680 M Bicolor z ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 20, opony 245/40 R 20, tył 10 J x 20, opony 275/35 R 20 (tylko do  
X4 M40i). [ 02 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 606 w kolorze czarnym 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.  
[ 03 ] 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 606 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 ] 18-calowe obręcze kół  
ze stopów lekkich Double Spoke 605, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 05 ] 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich V Spoke 307, 8 J x 18, opony 245/50 R 18. [ 06 ] 21-calowe obręcze kół 
BMW M Performance 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. [ 07 ] 20-calowe obręcze kół BMW ze stopów lekkich Star Spoke 311 w chromie, z ogumieniem mieszanym, przód 8,5 J x 20, opony 
245/40 R 20, tył 10 J x 20, opony 275/35 R 20.
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 ORYGINALNE AKCESORIA BMW.
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[ 01 ] Lusterka zewnętrzne BMW M Performance z karbonu, grill atrapy chłodnicy BMW M Performance w kolorze czarnym, 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Star Spoke 311 w chromie, 
odlewane. [ 02 ] System uchwytów BMW Click & Drive jest adaptacyjny i umożliwia mocowanie wybranych smartfonów i systemu nawigacyjnego BMW Portable. [ 03 ] Tabletowy system 
DVD obejmujący dwa przenośne monitory 7-calowe mocowane na wspornikach zagłówków, słuchawki stereofoniczne na podczerwień. [ 04 ] Wysokiej jakości etui z czarnej skóry ze stylową 
wstawką ze stali szlachetnej zapobiega niezamierzonemu wciśnięciu przycisków i chroni kluczyk przed rysami i zabrudzeniem. [ 05 ] 20-calowe obręcze ze stopów lekkich Y Spoke 542. 
[ 06 ] Uchwyt BMW na Apple iPad, montowany w uchwycie bazowym na wspornikach zagłówków foteli przednich. [ 07 ] Dywaniki tekstylne, dopasowane, odporne na zabrudzenia i działanie wody.

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



Kolory44 | 45

 KOLORYSTYKA KAROSERII.

Niemetalizowany 668 czarny

Metalizowany A14 srebro mineralne

Niemetalizowany 300 biel alpejska1

Metalizowany A83 srebro lodowcowe2

Metalizowany A96 biel mineralna

Metalizowany A90 szary Sophisto z brylantowym połyskiem2













 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe

[ Pola kolorów ] Przedstawione tutaj pola kolorów mają dać ogólne wyobrażenie o wyglądzie kolorów i mate-
riałów 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. Moż-
na 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
1 Standard w modelu M Sport i M40i.
2 Opcjonalnie także w modelu M Sport i M40i.
3 Wyłącznie w modelu M Sport i M40i.
4 Tylko do modelu M40i.

Metalizowany 475 szafirowoczarny2

Metalizowany A75 czerwień Melbourne2

Metalizowany A76 granat oceanu

Metalizowany C29 kasztanowy brąz Metalizowany C16 niebieski Long Beach4

Metalizowany 416 czarny karbon3





 



MODEL M SPORT

BMW M PERFORMANCE
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 KOLORYSTYKA WNĘTRZA.

 Tkanina Ribbon AYAT antracytowa1  Skóra Nevada LUD3 brązowa 
z  kontrastującymi szwami w kolorze mokki2, 3

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

 czarny  4CG satynowosrebrne, matowe  4FV drewno szlachetne Fineline jasne z listwą 
 akcentową w perłowym chromie2, 3

 Tkanina Ribbon AYB4 beż1  Skóra Nevada LUCX ostrygowa 
z  kontrastującymi szwami w kolorze mokki 2, 3

 beż  4AD aluminium z delikatnym szlifem podłużnym2  4FW drewno szlachetne korzenia orzecha z listwą 
akcentową w perłowym chromie2, 3

 Skóra Nevada LUB4 beż sawanny  
z kontrastującymi szwami w kolorze mokki 2, 3

 Skóra Nevada LUSW czarna z kontrastującymi 
szwami w kolorze szarym3

 4FU drewno szlachetne Fineline w kolorze antra-
cytowym z listwą akcentową w perłowym chromie2, 3

KOLORY WNĘTRZA LISTWY WEWNĘTRZNE

TAPICERKI

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 farbu-
jącą odzież.

 Tkanina i skóra Carve CVLN bursztynowa 
z  kontrastującymi szwami w aktywnej czerwieni1

 Skóra Nevada LUNE kość słoniowa z kontrastu-
jącymi szwami w sportowej czerwieni, aplikacjami 
i wytłoczeniem3, 4

 4L3 błyszcząca ciemna miedź

 Tkanina i skóra FHAT antracytowa z kontrastują-
cymi szwami w kolorze szarym4

 4AD aluminium z delikatnym szlifem podłużnym2

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

 Skóra Nevada LUNF mokka z kontrastującymi 
szwami w aktywnej czerwieni, aplikacjami  
i wytłoczeniem3

MODEL xLINE TAPICERKI5 LISTWY WEWNĘTRZNE5

1 Tylko w połączeniu z przednimi fotelami sportowymi.
2 Opcjonalnie także w modelu xLine.
3 Opcjonalnie także w modelu M Sport i M40i.
4 Tylko w połączeniu z przednimi fotelami sportowymi.
5 Dodatkowo oferowane są jeszcze inne tapicerki i listwy wewnętrzne przedstawione na tych dwóch stronach.

MODEL M SPORT TAPICERKI5 LISTWY WEWNĘTRZNE5

 wyposażenie standardowe   wyposażenie dodatkowe



Dane techniczne48 | 49

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 sumy dopuszczalnej masy przyczepy 
 i 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 benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95. Dopuszczalne jest stosowanie 
 paliwa bezołowiowego o liczbie oktanowej 91 lub wyższej i zawartości etanolu do 10% (E10). Dane 
 dotyczące mocy i zużycia odnoszą się do paliwa o liczbie oktanowej 98.

4 Wszystkie silniki spełniają wymogi normy emisji spalin Euro 6. Podstawą pomiaru zużycia paliwa jest cykl 
 testowy wg normy ECE. Cykl ten składa się w ok. 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 Ograniczona elektronicznie.

Wartości w [ ] dotyczą X4 xDrive20d z 8-stopniową skrzynią Steptronic
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Masa / pojemność
Masa własna WE1 kg 1815 1845 1895 1920 1815 [1825] 1900 1940

Dopuszczalna masa całkowita kg 2325 2360 2405 2430 2320 [2335] 2410 2440

Ładowność kg 585 590 585 585 580 [585] 585 575

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 [2400]/ 

2000 [2400] 2400 2400

Pojemność bagażnika l 500–1400 500–1400 500–1400 500–1400 500–1400 500–1400 500–1400

Silnik3, 4

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

Pojemność skokowa cm3 1997 1997 2979 2979 1995 2993 2993

Moc maksymalna / znamionowa prędkość obrotowa kW (KM) /  
obr/min

135 (184)/ 
5000–6250

180 (245)/ 
5000–6500

225 (306)/ 
5800–6400

265 (360)/ 
5800–6000

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

465
1350–5250

400
1750–2500

560
1500–3000

630
1500–2500

Przeniesienie napędu

Rodzaj napędu Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Napęd na 
cztery koła

Standardowa skrzynia biegów 8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

6-biegowa
manualna

8-stopniowa
Steptronic

8-stopniowa
Steptronic

Osiągi
Prędkość maksymalna km/h 212 232 247 2505 212 234 247

Przyspieszenie 0 – 100 km/h s 8,1 6,4 5,5 4,9 8,0 5,8 5,2

Zużycie paliwa3, 4

Cykl miejski l/100 km 9,2–9,0 9,3–9,1 10,7 11,3 6,3–6,1 [5,7–5,6] 6,6–6,5 6,7

Cykl pozamiejski l/100 km 6,3–6,1 6,3–6,2 6,9 7,0 5,0 [5,1–4,9] 5,7–5,6 5,5

Cykl mieszany l/100 km 7,3–7,2 7,4–7,3 8,3 8,6 5,5–5,4 [5,3–5,2] 6,1–5,9 6,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km 171–168 172–169 193 199 145–142 [139–136] 159–156 157

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

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

Koła / opony

Rozmiar opon 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W 245/45 R 19 W/ 
275/40 R 19 W 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W 245/50 R 18 W

Rozmiar obręczy kół 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18 8,5 J 19/9,5 J 19 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18

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

Wszystkie wartości na rysunkach technicznych podano w mm.  
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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 



Więcej o BMW

www.bmw.pl Radość z jazdy

W katalogu przedstawione są modele, elementy wyposażenia i możliwości konfiguracji (wypo-
sażenie 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.
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