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SZCZEGÓŁY SAMOCHODU

X1 SDRIVE18I
Ręczna skrzynia biegów

BAZOWA MSRP 132 000,00 zł

WARIANT MODELOWY
S07LF
Model M Sport

26 000,00 zł

KOLOR
P0300
Biel alpejska

0,00 zł

KOŁA
S021D
Obrecze kól ze stopu lekkiego Double Spoke 570 M, 18 cali, 
dwukolorowe

0,00 zł

TAPICERKA
FHKSW
Micro Hexagon Black materiałowo-skórzana

0,00 zł

DODATKI
S04LS
Listwy ozdobne szczotkowane aluminium z listwą akcentową 
w perłowym chromie

0,00 zł

WYBRANE OPCJE 45 077,00 zł

ŁĄCZNA MSRP GOTOWEGO MODELU [1]177 077,00 zł
Zawiera podatki 23%, odpowiadające kwocie 33 111,97 zł.
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PAKIETY I OPCJE

Czujniki parkowania z tyłu
S0507

0,00 zł

Odtąd parkowanie i manewrowanie do tyłu na ciasnej przestrzeni to 
pestka. Czujniki Park Distance Control (PDC) z tyłu ułatwiają 
parkowanie i zmniejszają ryzyko uszkodzeń parkingowych.

Czujniki ultradźwiękowe z tyłu określają pozycję ewentualnych 
przeszkód. Przerywany sygnał dźwiękowy informuje o odległości od 
przeszkody: wraz ze zbliżaniem się do przeszkody częstotliwość 
sygnału narasta. Jeżeli odległość wynosi mniej niż 30 cm, generowany 
jest dźwięk ciągły jako sygnał wzywający do zahamowania.

Oprócz akustycznego wspomagania parkowania na monitorze 
pokładowym pojawia się schematyczny widok pojazdu i przeszkody, co 
ułatwia parkowanie tyłem.

Automatyczne otwieranie/zamykanie 
klapy bagażnika
S0316

0,00 zł

Automatyczna obsługa pokrywy bagażnika to bardzo komfortowa 
funkcja. Pozwala otwierać i zamykać pokrywę bagażnika pojazdu 
przyciskiem na pilocie lub w kokpicie. Pokrywa bagażnika daje się 
również otwierać w zwykły sposób za uchwyt zewnętrzny i zamykać 
przez naciśnięcie przycisku po wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika. 
Krańcową pozycję otwarcia pokrywy bagażnika można ustawić w menu 
iDrive, co pozwala zapobiec uderzaniu pokrywy np. o sufit garażu. 
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia zintegrowane zabezpieczenie 
przed zakleszczeniem i sygnał ostrzegawczy.

Model M Sport

Wydrukowano 02.03.2020 Strona 4 / 26



Pakiet sportowy M
S0337

0,00 zł

Pakiet dodatkowego oświetlenia
S0563

0,00 zł

Pakiet oświetlenia obejmujący różne diodowe źródła światła tworzy 
niezwykle przyjemną atmosferę. Sześć dowolnie wybieranych 
kompozycji świetlnych przyjemnie oświetla wnętrze stylową mieszanką 
bezpośredniego i pośredniego światła, tworząc miłą atmosferę wnętrza. 
Źródła światła znajdują się m.in. w lusterkach kosmetycznych i listwach 
dekoracyjnych. Oświetlenie ambientowe uzupełniają lampki do czytania 
z przodu i z tyłu.
Ponadto samochód będzie witać Cię imponującym diodowym 
oświetleniem przestrzeni przed drzwiami z zewnętrznych klamek 
i projekcją diodową „X1” z lusterka zewnętrznego po stronie kierowcy. 
Oprócz tego czujnik w klamkach ułatwia dostęp do pojazdu. Diodowa 
lampka w bagażniku ułatwia orientację w ciemności.

Klimatyzacja automatyczna
S0534

0,00 zł

2-strefowa klimatyzacja automatyczna z funkcją automatycznego 
zamykania obiegu powietrza i mikrofiltrem węglowym umożliwia 
oddzielną regulację temperatury dla kierowcy i pasażera obok, 
zapewniając im indywidualny komfort. Temperaturę i rozdział powietrza 
reguluje się wygodnie dwoma pokrętłami, a rozdział powietrza 
przełącznikiem kołyskowym. Z tyłu znajdują się dodatkowe nawiewy 
powietrza bez własnej regulacji temperatury.
Temperatura, ilość i jakość powietrza może być regulowana 
automatycznie lub ręcznie. W trybie automatycznym uwzględniane jest 
nasłonecznienie obu stref. Czujniki zapewniają automatycznie niemal 
całkowity brak parowania szyb. W przypadku zarejestrowania 
wysokiego poziomu szkodliwych substancji w powietrzu zewnętrznym 
system automatycznie zamyka obieg powietrza, a powietrze jest nadal 
filtrowane.
W samochodzie silnie nagrzanym na słońcu funkcja „maksymalnego 
chłodzenia” umożliwia bardzo szybkie schłodzenie wnętrza.
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Diodowe reflektory przeciwmgielne
S05A1

0,00 zł

Podczas mgły i opadów diodowe reflektory przeciwmgłowe zwiększają 
bezpieczeństwo, poprawiając widoczność na bliskim dystansie. 
Wyróżnia je barwa światła bardzo podobna do światła dziennego, długa 
żywotność oraz niskie zużycie energii. Dzięki nim przód auta prezentuje 
się też bardzo nowocześnie.

Układ kierowniczy M
S02VE

0,00 zł

Sportowy układ kierowniczy M z funkcją Servotronic umożliwia bardziej 
bezpośrednie i zwinne kierowanie pojazdem przy mniejszym nakładzie 
siły. Samochód prowadzi się jeszcze precyzyjniej i szczególnie na 
krętych drogach i nawrotach oraz przy omijaniu zapewnia odczuwalnie 
lepsze właściwości jezdne. Sportowy układ kierowniczy M pracuje 
w całym zakresie skrętu z bardzo bezpośrednim liniowym 
przełożeniem. Servotronic zapewnia adaptacyjne, zawsze optymalne 
wspomaganie kierownicy.

Regulator prędkości z 
funkcją hamowania
S0544

0,00 zł

Regulator prędkości z funkcją hamowania zapamiętuje żądaną prędkość 
od ok. 30 km/h i utrzymuje ją na stałym poziomie również na stokach – 
w razie potrzeby automatycznie wyhamowując samochód. Funkcje 
obsługuje się na kierownicy wielofunkcyjnej.

Reflektory LED
S05A2

0,00 zł

Od świateł dziennych, po mijania i drogowe – wszystkie funkcje 
reflektorów zrealizowane są w trwałej, energooszczędnej technologii 
diodowej. Sportowo spłaszczone reflektory poprzez doskonałe 
oświetlenie jezdni i barwę zbliżoną do światła dziennego zwiększają 
bezpieczeństwo jazdy po zmroku i w złych warunkach 
atmosferycznych.

Pakiet sportowy M
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Pakiet aerodynamiczny M
S0715

0,00 zł

Pakiet aerodynamiczny M podkreśla sportowy charakter auta i zmienia 
prowadzenie powietrza. Z przodu i z tyłu zastosowano zmodyfikowane 
zderzaki w kolorze karoserii. Osłony progów, również w kolorze 
karoserii, nadają autu sportowy wygląd, natomiast zmodyfikowane 
prowadzenie powietrza przez hamulce efektywnie przyczynia się do ich 
chłodzenia. Z tyłu uwagę zwraca wyróżniająca się wstawka 
w metalizowanym kolorze Dark Shadow. Wyposażenie uzupełniają 
chromowane końcówki rur wydechowych.

Obramowania BMW Individual Shadow 
Line czarne na wysoki połysk
S0760

0,00 zł

Błyszczące obramowania BMW Individual Shadow Line licznymi 
elementami wyposażenia i stylistyki w błyszczącym kolorze czarnym 
nadają pojazdowi jeszcze bardziej sportową i elegancką nutę. Zaliczają 
się do nich np. listwy ozdobne ramek szyb bocznych oraz kołnierze 
wpustowe szyb.

Model M Sport
S07LF

26 000,00 zł

Model M Sport wyróżnia jeszcze bardziej sportowy charakter. Oprócz 
bardziej drapieżnego wyglądu dzięki wielu detalom na zewnątrz 
i wewnątrz radość z jazdy gwarantuje też model M Sport. Sportowy 
układ jezdny M i pakiet aerodynamiczny M odczuwalnie zwiększają 
dynamikę jazdy.

Kierownica sportowa M, skórzana
S0710

0,00 zł

Wielofunkcyjna kierownica skórzana M ze zintegrowaną poduszką 
powietrzną kierowcy jest trójramienna. Obręcz kierownicy pokryta 
czarną skórą nappa z czarnymi szwami i wyprofilowanym podparciem 
kciuków sprawia, że kierownica doskonale leży w dłoniach i zapewnia 
sportowo bezpośrednie wyczucie układu kierowniczego. Za pomocą 
przycisków wielofunkcyjnych można wygodnie obsługiwać liczne 
funkcje samochodu bez odrywania rąk od kierownicy. Logo M na 
obręczy kierownicy wskazuje na sportowe osiągi samochodu.
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Zawieszenie sportowe M
S0704

0,00 zł

Obniżone o ok. 10 mm zawieszenie M wyróżnia się bardzo sportową 
charakterystyką. Oprócz krótszych sprężyn ma również sztywniejsze 
amortyzatory. Takie połączenie obniża wizualny i faktyczny środek 
ciężkości auta, daje bardziej bezpośrednie zawieszenie, mniejsze 
przechyły boczne, a tym samym większą zwinność.

Sportowe fotele przednie
S0481

0,00 zł

Sportowe i regulowane: indywidualnie regulowane sportowe fotele 
przednie różnią się od foteli standardowych wyższymi podparciami 
bocznymi siedziska i oparcia oraz regulowanym podparciem ud, co 
zapewnia doskonałą ergonomię i lepsze trzymanie boczne podczas 
szybkiego pokonywania zakrętów. Wysoka jakość tapicerki, wydatne 
podparcia boczne oraz doskonała ergonomia gwarantują niezrównany 
komfort siedzenia. W fotelu kierowcy oprócz głębokości siedziska 
(ręcznie) można regulować również szerokość oparcia (elektrycznie).
Dzięki eleganckiej stylistyce z trójwymiarowo konturowaną tylną stroną 
oparcia fotel sportowy przyczynia się również do powiększenia miejsca 
na nogi w drugim rzędzie siedzeń.

Relingi dachowe BMW Individual 
Shadow Line czarne na wysoki połysk
S03MC

0,00 zł

Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line w błyszczącym kolorze 
czarnym tworzą wysokogatunkowy akcent. Płaskie relingi służą jako 
podstawa do bezpiecznego montażu wielofunkcyjnego bagażnika 
dachowego BMW, pojemnika dachowego, rowerów, desek surfingowych 
itp.

Podsufitka BMW Individual Anthracite
S0775

0,00 zł

Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym obejmuje też obicie 
słupków A z tkaniny w kolorze antracytowym. Uchwyty dachowe 
i osłony przeciwsłoneczne wykonane są w kolorze czarnym.
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Aussenhautschutz
S09AA

0,00 zł

Aktywna ochrona 
pieszych
S08TF

Wyposażenie standardowe

Aktywna ochrona pieszych obejmuje aktywną maskę silnika, która 
w przypadku kolizji unosi się samoczynnie. Pochłania to energię 
uderzenia i zmniejsza ryzyko obrażeń szczególnie w obszarze głowy 
i tułowia.

Active Guard
S05AV

0,00 zł

Active Guard zawiera ostrzeganie przed kolizją czołową z funkcją 
hamowania oraz asystenta ograniczeń prędkości ze wskazaniem 
ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania.

Wyposażenie
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Chłodziwo
S08R9

Wyposażenie standardowe

Brak funkcji dezaktywacji alarmu 
bagnetem klucza
S0877

0,00 zł

Automatyczna skrzynia biegów 
dwusprzęgłowa
S02TF

8 505,00 zł

7-stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia Steptronic to idealny przykład 
stałego ulepszania rozwiązań BMW EfficientDynamics. Wysoki stopień 
sprawności skrzyni biegów i gęste zestopniowanie biegów umożliwia 
optymalny przyrost mocy przy każdej prędkości. Obniża to znacznie 
zużycie paliwa i pozwala cieszyć się jeszcze bardziej sportową 
i dynamiczną jazdą. Przy dużych prędkościach zmniejsza się prędkość 
obrotowa, a tym samym również zużycie paliwa i poziom hałasu silnika.
Precyzyjne dostrojenie podwójnego sprzęgła i niskie skoki obrotów 
zapewniają wysoki komfort przełączania biegów również w trybie 
przełączania ręcznego. W trybie SPORT napęd reaguje bardziej 
spontanicznie, a w trybie COMFORT aktywny jest program zmiany 
biegów przy niższych obrotach, co zwiększa komfort jazdy. Tryb ECO 
PRO zapewnia większą wydajność dzięki unikaniu redukcji biegów. 
Zarówno w trybie COMFORT, jak i w trybie ECO PRO aktywna jest 
funkcja swobodnego toczenia, przy której samochód toczy się 
swobodnie przy odłączonym silniku. Skomunikowane funkcje, takie jak 
„przewidujący” napęd, rozpoznawanie stanu pojazdu oraz sytuacji na 
drodze, w znacznym stopniu wpływają na sposób przełączania biegów. 
W każdej sytuacji system wybiera optymalny bieg w zależności od trybu 
jazdy.
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Funkcja dezaktywacji poduszki 
powietrznej
S05DA

0,00 zł

Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera przełącznikiem 
kluczykowym po stronie pasażera w celu montażu fotelika dziecięcego 
odwrotnie do kierunku jazdy. Kontrolka w konsoli dachowej sygnalizuje 
wyłączenie poduszki.

Dywaniki welurowe
S0423

Wyposażenie standardowe

Dywaniki welurowe na przód i tył są idealnie dopasowane, 
wodoodporne i zabezpieczone przed zabrudzeniem. Są kolorystycznie 
dopasowane do wykładziny, chronią ją, ułatwiają czyszczenie, 
a w połączeniu z linią stylistyczną lub pakietem sportowym 
M uzupełniają wnętrze dopasowanymi kontrastującymi szwami.

Dodatkowe 
ogrzewanie
S04NE

Wyposażenie standardowe

Czujniki ciśnienia 
powietrza
S02VB

Wyposażenie standardowe

Wskaźnik ciśnienia w oponach informuje Cię w każdej chwili 
o dokładnym ciśnieniu powietrza w oponach i automatycznie ostrzega 
w przypadku utraty ciśnienia. W tym celu czujniki rejestrują ciśnienie 
powietrza w każdej z opon i drogą radiową przesyłają je do sterownika. 
Dzięki temu wskaźnik ciśnienia w oponach wskazuje zarówno 
stopniową, jak i nagłą utratę ciśnienia.
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Pakiet Service Inclusive - 5 
lat / 100.000km
S07NH

2 067,00 zł

Kod regionalny 2 
do DVD
S0698

Wyposażenie standardowe

Kierownica 
wielofunkcyjna
S0249

Wyposażenie standardowe

Przyciski wielofunkcyjne na kierownicy umożliwiają zależnie od 
wyposażenia obsługę telefonu, funkcji sterowania głosowego i audio. 
Ponadto samochód jest wyposażony w ręczny regulator prędkości, za 
pomocą którego można na przykład ustawić limit prędkości 50 km/
h w ruchu miejskim.

Interwał serwisowy 
- 30.000km / 24 
S08KA

Wyposażenie standardowe

Inteligentne 
połączenie 
S06AC

Wyposażenie standardowe

W razie wypadku liczy się każda sekunda. Inteligentne połączenie 
alarmowe zapewnia szybką pomoc i w krytycznej sytuacji może 
uratować życie. Kontaktuje się ze specjalnie przeszkolonym dyżurnym 
infolinii, który w ojczystym języku zajmie się Tobą i Twoimi pasażerami 
do czasu przybycia służb ratowniczych i przekaże im ważne informacje.
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Polska instrukcja obsługi
S08AT

0,00 zł

Podłokietnik 
przedni
S0473

Wyposażenie standardowe

Wolnostojący podłokietnik przedni ze schowkiem można ustawiać w 5 
pozycjach. Schowek wyłożony jest matą.

Performance 
Control
S02VG

Wyposażenie standardowe

Performance Control odpowiednio rozdziela na zakrętach napęd i siłę 
hamowania na poszczególne koła. Ponieważ na zakręcie zewnętrzne 
koło pokonuje dłuższą drogę niż koło wewnętrzne, Performance Control 
działa poprzez ingerencję w pracę sterownika silnika i odpowiednie 
przyhamowywanie kół: na koła po zewnętrznej stronie zakrętu trafia 
większa część, a na koła po wewnętrznej stronie mniejsza część mocy 
i wszystkie koła mogą wykorzystać swoją maksymalną trakcję. W ten 
sposób samochód lepiej wchodzi w zakręt, co zwiększa zwinność 
i stabilność jazdy i minimalizuje tendencję do podsterowności.

Pakiet dodatkowych 
schowków
S0493

Wyposażenie standardowe

Pakiet schowków oferuje wiele praktycznych miejsc na mniejsze 
i większe przedmioty zarówno w kabinie, jak i w bagażniku. Obejmuje 
też dobrane kolorystycznie siatki na oparciach foteli przednich 
z hakami na torby.

Pasażerowie na tylnych miejscach mają do dyspozycji podłokietnik 
środkowy z dwoma zakrywanymi uchwytami na napoje. Podwójne 
gniazdo USB z tyłu konsoli środkowej umożliwia ładowanie różnych 
urządzeń elektrycznych takich jak smartfony czy tablety.

W bagażniku znajduje się dodatkowy schowek po prawej stronie, 
czarna regulowana siatka na ramce oraz gniazdko 12 V z klapką.
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System alarmowy
S0302

2 238,00 zł

System alarmowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym poprzez 
głośny sygnał chroni samochód przed kradzieżą i reaguje natychmiast 
na próbę kradzieży kół. System włączany i wyłączany wraz 
z zamknięciem i otwarciem zamka centralnego nadzoruje wszystkie 
drzwi oraz maskę silnika, pokrywę bagażnika i wnętrze auta. Ponadto 
wyposażony jest w czujnik alarmowy przechyłu oraz syrenę 
z zasilaniem awaryjnym.

Spryskiwacze reflektorów
S0502

0,00 zł

Spryskiwacze reflektorów automatycznie czyszczą reflektory, gdy przy 
włączonych światłach użyje się funkcji spryskiwania przedniej szyby.

Specyfikacja 
europejska
S01CB

Wyposażenie standardowe

Prędkościomierz z 
podziałką km/h
S0548

Wyposażenie standardowe

Prędkościomierz w zestawie wskaźników wskazuje aktualną prędkość 
w kilometrach na godzinę.

Pomiar RDE
S01DE

Wyposażenie standardowe

Polska wersja językowa
S08A1

0,00 zł
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Trójkąt 
ostrzegawczy / 
S0428

Wyposażenie standardowe

Trójkąt ostrzegawczy służy do zabezpieczania miejsc wypadków 
i awarii. Jest on bezpiecznie umieszczony w bagażniku i zawiera zestaw 
pierwszej pomocy.

Teleserwis
S06AE

Wyposażenie standardowe

Konieczność pamiętania o terminach przeglądów to już przeszłość. 
Dzięki usługom Teleservices Twoje BMW automatycznie wie, kiedy 
konieczna jest rutynowy lub nieplanowany przegląd i przesyła wszystkie 
istotne dane do Twojego serwisu BMW. Serwis natychmiast kontaktuje 
się z Tobą, aby umówić wizytę.

System nawigacyjny
S06UN

6 267,00 zł

System nawigacyjny łączy wiele przydatnych komponentów: nawigację 
ze stałym ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej 8,8ʼʼ kolorowy, 
zestaw wskaźników z wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem TFT 
o przekątnej 5,7ʼ ,̓ radio, odtwarzacz MP3 i dwuzakresowy tuner RDS. 
Prowadzenie do celu odbywa się za pomocą strzałek nawigacyjnych/na 
mapie. System obsługuje się intuicyjnie za pomocą kontrolera iDrive, 
listwy bezpośredniego wybierania, sześciu/ośmiu przycisków 
ulubionych funkcji lub na ekranie dotykowym z interaktywnymi 
dynamicznymi kafelkami. System inforozrywki można ponadto 
obsługiwać głosowo.

System nawigacyjny prowadzi łatwo i bezpośrednio do celu przez wiele 
państw, zarówno w Europie, jak i poza nią. TMC umożliwia odpowiednio 
wczesne rozpoznanie utrudnień na drodze i natychmiast proponuje 
alternatywne trasy. Dzięki temu niezawodnie, szybko i efektywnie 
dotrzesz do celu.
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Śruby 
zabezpieczające
S02PA

Wyposażenie standardowe

Zabezpieczenie śrub do obręczy kół ze stopów lekkich skutecznie 
chroni przez kradzieżą. Obejmuje cztery śruby o specjalnym kształcie, 
które dają się otworzyć tylko załączonym narzędziem specjalnym.

Zestaw naprawczy 
do opon
S02VC

Wyposażenie standardowe

Zestaw do naprawy opon jest niezajmującą wiele miejsca alternatywą 
dla koła zapasowego. W razie przebicia opony umożliwia dojazd do 
najbliższego serwisu. Obejmuje butlę ze środkiem uszczelniającym oraz 
elektryczny kompresor 12 V podłączany do gniazdka samochodowego.

Zakres wyposażenia 
specyficzny dla UE
S0230

Wyposażenie standardowe

Usługi Zdalne
S06AP

Wyposażenie standardowe

Zamknąłem/zamknęłam samochód, ale gdzie on dokładnie jest? Usługi 
Zdalne umożliwiają bezpośredni dostęp do pojazdu na odległość za 
pośrednictwem aplikacji BMW Connected. Włączaj sygnał świetlny, 
reguluj temperaturę wewnątrz pojazdu lub zamykaj zamek centralny 
BMW z dowolnego miejsca za pomocą smartfona.

Usługi 
ConnectedDrive
S06AK

Wyposażenie standardowe

Usługi ConnectedDrive to drzwi do cyfrowego świata BMW. Bądź 
zawsze na bieżąco, korzystając z aplikacji samochodowych takich jak 
wiadomości, pogoda i informacje lokalne. Usługi ConnectedDrive to 
podstawowy pakiet służący do zamawiania dalszych usług cyfrowych.
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Z tyłu znajdują się dwie dobrze widoczne, okrągłe końcówki rur wydechowych. 
Wykończone są w chromie.

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 kierowcy i pasażera obok są częścią optymalnie 
skonfigurowanego systemu bezpieczeństwa w BMW. Łącznie o bezpieczeństwo 
pasażerów dba sześć poduszek powietrznych: poduszki kierowcy i pasażera 
obok, poduszki chroniące głowę na całej powierzchni bocznych szyb oraz 
poduszki boczne w oparciach foteli przednich.

Asystent skupienia monitoruje zachowanie kierowcy pod kątem objawów 
zmęczenia, takich jak na przykład niestabilny tor jazdy. Układ analizuje sposób 
kierowania i reaguje na objawy zmęczenia: Na monitorze pokładowym pojawia się 
zalecenie przerwy, aby nie dopuścić do niebezpiecznej sytuacji.

Poduszki powietrzne chroniące głowę w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń 
uzupełniają system poduszek powietrznych w samochodzie. Kurtyna chroniąca 
przed odłamkami szyby tworzy wzdłuż szyb skuteczny system chroniący głowę, 
który w przypadku kolizji zabezpiecza również pasażerów na miejscach z tyłu.

System pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera obok łączy trzypunktowe 
pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów i ograniczniki siły naciągu. Zapewnia to 
optymalną ochronę w razie kolizji. Aby zapobiec błędnemu zapięciu pasów z tyłu, 
zamki pasów są kodowane.

1. Passive safety

2.1 Exterior design
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Estetyczne reflektory przednie w technologii halogenowej zapewniają dobre 
oświetlenie jezdni. Wbudowane światła dzienne działają w technologii diodowej. 
Ręczna regulacja zasięgu oświetlenia umożliwia dostosowanie zasięgu świateł do 
obciążenia auta.

Dwuczęściowe lampy tylne w typowym kształcie L składają się z jednego 
segmentu świetlnego w karoserii i jednego w pokrywie bagażnika. Dynamiczne 
światła stop poprzez miganie ostrzegają kierowców z tyłu w przypadku nagłego 
hamowania, na przykład w sytuacji zagrożenia.

Lekko przyciemniane szyby wykonane są ze szkła zespolonego (przednia szyba) 
i z jednowarstwowego szkła bezpiecznego (pozostałe). Chronią przed 
intensywnym promieniowaniem słonecznym i zapobiegają nadmiernemu 
nagrzewaniu się wnętrza. W podgrzewanej tylnej szybie znajdują się niemal 
niewidoczne anteny radiowe FM/AM/DAB.

Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem lakierowane są w kolorze karoserii, 
a ramki i nóżki lusterek zewnętrznych w matowym kolorze czarnym.

Pojedyncza, okrągła rura wydechowa po lewej i prawej stronie o średnicy 90 mm, 
z chromowaną końcówką.

Zasłony powietrzne prowadzą strumień powietrza od pasa przedniego do kół 
przednich. Zmniejsza to zawirowania i opory powietrza, a tym samym również 
zużycie paliwa i emisję CO2.

Odpowiednio dobrane rozwiązania aerodynamiczne w obszarze karoserii, takie 
jak aktywne klapy powietrza, zasłony powietrzne i lotki, zmniejszają opór 
powietrza pojazdu. Opływowe komponenty zmniejszają nie tylko zużycie paliwa, 
ale też poziom hałasu wewnątrz auta.

Pojedyncza, okrągła rura wydechowa po lewej stronie o średnicy 90 mm, 
z chromowaną końcówką.

W „płetwie” znajdują się anteny na przykład nawigacji i telefonu. Zapewniają one 
doskonały odbiór sygnału.

6.1 Lights and vision

Wydrukowano 02.03.2020 Strona 18 / 26



Funkcja Auto Start/Stop wyłącza silnik podczas krótkich przerw w jeździe, na 
przykład na światłach lub w korku, co pomaga zredukować zużycie paliwa 
i emisję spalin. Po naciśnięciu sprzęgła (skrzynia manualna) albo zwolnieniu 
hamulca (skrzynia Steptronic) silnik włącza się automatycznie w ułamkach 
sekundy. W samochodach ze skrzynią Steptronic funkcja Auto Start/Stop 
analizuje na podstawie danych z systemu nawigacyjnego oraz systemów 
wykorzystujących kamerę i radar, czy jazda będzie za chwilę kontynuowana (np. 
podczas skręcania) i przy zatrzymaniu nie wyłącza automatycznie silnika.

Zaawansowany system oczyszczania spalin składa się z kombinacji katalizatora 
akumulacyjnego NOx oraz katalizatora SCR z adaptacyjnym systemem 
dozowania AdBlue i filtrem cząstek stałych umieszczonym w pobliżu silnika.

4-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo o pojemności 2,0 
l nowej generacji wyróżnia pełny temperamentu rozwój mocy oraz spontaniczna 
reakcja już na niskich obrotach. Turbodoładowanie ze zmienną geometrią turbiny 
i wtrysk bezpośredni CommonRail dają mu niskie parametry zużycia paliwa 
i emisji spalin.

Filtr cząstek stałych odfiltrowuje cząstki sadzy ze spalin i opróżnia się poprzez 
regularne wypalanie sadzy.

4-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo o pojemności 2,0 l nowej 
generacji gwarantuje maksymalną radość z jazdy. Wyróżnia go pełny 
temperamentu przyrost mocy oraz spontaniczna reakcja już na niskich obrotach, 
a przy tym wyjątkowo niskie parametry zużycia paliwa i emisji spalin.

3-cylindrowy silnik benzynowy BMW TwinPower Turbo wyróżnia dynamiczny 
rozwój mocy, spontaniczna reakcja już na niskich obrotach oraz emocjonujące 
brzmienie. Turbodoładowanie, bezpośredni wtrysk paliwa i adaptacyjny rozrząd 
Valvetronic z układem Double VANOS dają mu niskie parametry zużycia paliwa 
i emisji spalin.

Elektrycznie regulowane i podgrzewanie lusterka zewnętrzne mają obudowy 
lakierowane w kolorze karoserii. Asferyczna powierzchnia zewnętrznej krawędzi 
lusterka zapewnia lepszą widoczność z tyłu i po boku auta. W obudowach 
znajdują się dodatkowe boczne kierunkowskazy diodowe.

6.2 Drive
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Systemy regulacji dynamiki jazdy wspierają Cię we wszystkich trudnych 
sytuacjach podczas jazdy. ABS zapobiega blokowaniu kół, zapewniając 
sterowność nawet podczas nagłego hamowania. Dynamiczna kontrola stabilności 
(DSC) zapobiega utratom przyczepności kół i automatycznie wyhamowuje 
pojedyncze koła, zachowując stabilność pojazdu.

Przełącznik właściwości jezdnych daje do wyboru standardowy tryb COMFORT, 
ekonomiczny tryb ECO PRO lub tryb SPORT umożliwiający jeszcze bardziej 
dynamiczną jazdę. Tryb ECO PRO dopasowuje charakterystykę pedału gazu, 
skrzyni Steptronic oraz działanie ogrzewania i klimatyzacji do oszczędnej jazdy.

Włączany przez kierowcę układ kontroli zjazdu ze stoków HDC w modelach 
xDrive wspomaga podczas zjazdów ze stromych stoków górskich. Układ 
utrzymuje stałą prędkość jazdy bez konieczności hamowania, dzięki czemu 
możesz całkowicie skupić się na kierowaniu.

Właściwości jezdne cechuje zwinność, doskonałe prowadzenie i świetny komfort. 
Optymalne warunki do tego stwarza oś przednia z jednoprzegubowymi 
kolumnami resorującymi i kompaktowa, wielowahaczowa oś tylna o modułowej 
konstrukcji.

6-biegowa skrzynia manualna umożliwia bardzo sportowy styl jazdy. 
Charakteryzuje się doskonałym doborem przełożeń i precyzyjnymi, krótkimi 
skokami dźwigni. Odpowiednio dobrane przełożenia umożliwiają idealne 
wykorzystanie charakterystyki silnika.

3-cylindrowy silnik wysokoprężny BMW TwinPower Turbo o pojemności 1,5 
l oferuje typową dla jednostek 3-cylindrowych spontaniczną reakcję. Wyróżnia 
się spokojną pracą, zapewnia przyjemnie mocny napęd i ma niskie parametry 
zużycia paliwa i emisji spalin.

6.3 Transmission

6.4 Driving dynamics
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Wskaźnik zmiany biegu wskazuje w każdej sytuacji najbardziej wydajny bieg. We 
wszystkich modelach BMW wskazanie na desce rozdzielczej informuje 
o aktualnym biegu i dostarcza wskazówek zmiany biegu. Daje to dużą 
oszczędność paliwa dzięki odpowiednio wczesnej zmianie biegów, przede 
wszystkim w ruchu miejskim i pozamiejskim.

Wszystkie wskazania i elementy obsługi są rozmieszczone w przejrzysty sposób 
i łatwo dostępne. Podzielone są klarownie na cztery obszary: jazda, komfort, 
wskazania i obsługa. Dzięki temu również kierowcy zasiadający w BMW po raz 
pierwszy szybko się odnajdą, a obsługa auta nie wymaga odrywania wzroku od 
drogi.

Układ hamulcowy o działaniu i masie dopasowanych do auta wyróżnia się wysoką 
odpornością i niską masą. To z kolei zmniejsza masy nieresorowane i większa 
komfort toczenia. Ponadto optymalne prowadzenie klocków redukuje resztkowy 
moment hamujący, co ma pozytywny wpływ na opory toczenia i emisję CO2.

Wspomaganie optymalnie dostosowuje się do aktualnej prędkości jazdy. Oznacza 
to bezpośrednie i precyzyjne działanie układu kierowniczego przy dużych 
prędkościach oraz zwrotność i łatwość skręcania podczas manewrów. Układ 
kierowniczy zużywa przy tym energię tylko wtedy, gdy jej faktycznie potrzebuje. 
Zmniejsza to zużycie paliwa i emisję spalin.Zamiast pompy hydraulicznej 
stosowany jest silniczek elektryczny. Podczas gdy w konwencjonalnych układach 
pompa jest stale napędzana przez silnik, wspomaganie elektryczne pracuje tylko 
podczas poruszania kierownicą. Podczas jazdy na wprost lub przy stałym skręcie 
kierownicy, np. na długich łukach, silnik elektryczny nie pracuje i nie zużywa 
energii. Elastyczne dostosowanie wspomagania kierownicy do aktualnej sytuacji 
podczas jazdy i prędkości zwiększa komfort kierowania.

Inteligentny napęd na cztery koła BMW xDrive adaptacyjnie i płynnie rozdziela 
napęd na koła przednie i tylne, poprawiając trakcję, dynamikę jazdy i zwiększając 
bezpieczeństwo jazdy w każdej sytuacji. Dla dodatkowego podniesienia 
zwinności elektroniczny rozdział momentu przeciwdziała też pod- 
i nadsterowności na zakrętach.

6.5 Driver assistance
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Lekko barwione szyby atermiczne i przeciwsłoneczne ograniczają nagrzewanie 
wnętrza samochodu, odbijając część promieniowania podczerwonego.

Kolumna kierownicy ma mechaniczną regulację długości i nachylenia. Umożliwia 
to ustawienie wygodnej i ergonomicznej pozycji siedzenia oraz optymalną 
widoczność deski rozdzielczej. Zakres regulacji wysokości wynosi 40 mm, 
a długości 60 mm. Dźwignia regulacji znajduje się po lewej stronie obudowy 
kolumny kierownicy.

Standardowa kierownica trójramienna ma obręcz obitą czarną skórą i średnicę 
375 mm.

Standardowe fotele przednie mają ręczną regulację wysokości siedzenia 
i nachylenia oparcia oraz pozycji wzdłużnej i wysokości zagłówka.

Kanapa tylna oferuje trzy pełnowymiarowe miejsca. Oparcia dzielone i składane 
w proporcjach 40w20w40 mają regulację nachylenia. Wyposażenie obejmuje 
zagłówki z regulacją wysokości i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na 
wszystkich miejscach oraz mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na 
zewnętrznych miejscach.

Fotele przednie i kanapa tylna oferują wygodne miejsca dla pięciu osób. Tylne 
zagłówki w kształcie litery L zapewniają w złożonym stanie dobrą widoczność do 
tyłu. Wszystkie siedzenia tylne wyposażone są w trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa. Punkty mocowania ISOFIX ułatwiają montaż fotelików 
dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu.

7.1 Seats and seat functions

7.2 Steering wheels

7.3 Air conditioning comfort and glazing
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Gniazdo USB pod podłokietnikiem środkowym umożliwia podłączanie urządzeń 
zewnętrznych.

Miejscem na różne przedmioty osobiste jest schowek z pokrywą w konsoli 
środkowej z przodu, schowek pod podłokietnikiem środkowym, kieszenie 
w drzwiach oraz dwa uchwyty na napoje w konsoli środkowej z przodu.

System zamykania z zamkiem centralnym obejmuje dwa kluczyki z pilotem 
i wbudowanym kluczykiem awaryjnym do drzwi kierowcy. Pilot obsługuje się 
trzema przyciskami do otwierania drzwi i pokrywy bagażnika oraz do zamykania 
samochodu. Wskazanie w górnej części boczków drzwi informuje o stanie 
systemu.

Gniazdko 12 V znajduje się w konsoli środkowej z przodu.

Elektryczne podnośniki szyb posiadają zabezpieczenie przed zakleszczeniem 
oraz funkcję otwierania i zamykania komfortowego.

Zabezpieczenie przed niewłaściwym paliwem w pojazdach z silnikiem 
wysokoprężnym dopuszcza włożenie do wlewu paliwa tylko pistoletu 
dystrybutora o średnicy 25 mm. Chroni to silnik i układ wtryskowy przed 
uszkodzeniem i zapobiega kosztownym wymianom komponentów.

8.1 Function, general

8.2 Function, electric

8.3 Transport and storage

9.1 Information and communication
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Wyśmienite, pełne brzmienie na wszystkich miejscach: po dwa głośniki 
średniotonowe w boczkach drzwi i boczkach tylnych oraz dwa centralne głośniki 
niskotonowe oraz wzmacniacz o mocy 100 W.

9.2 Entertainment and audio
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EMISJA SPALIN
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EMISJA CO2
Niska prędkość 205,0 CO₂ g/km

Średnia prędkość 151,0 CO₂ g/km

Wysoka prędkość 131,0 CO₂ g/km

Bardzo wysoka prędkość 154,0 CO₂ g/km

Cykl mieszany 153,0 CO₂ g/km

[3]

ZUŻYCIE PALIWA
Niska prędkość 9,0 L/100 km

Średnia prędkość 6,7 L/100 km

Wysoka prędkość 5,8 L/100 km

Bardzo wysoka prędkość 6,8 L/100 km

Cykl mieszany 6,8 L/100 km

[2]

efficiencyInfo.consumption.
wltp
efficiencyInfo.co2.wltp



INFORMACJE PRAWNE

BMW Group Belux zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności i zapewnia o poufności 
przetwarzania informacji, które są przesyłane lub udostępniane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
8 grudnia 1992 r. O ochronie prywatności podczas przetwarzania danych osobowych. Informacje te 
będą wykorzystywane przez BMW Group Belux w związku ze świadczeniem usług i produktów oraz 
zarządzaniem relacjami handlowymi z Państwem w celu promowania usług i produktów oferowanych 
przez BMW Group Belux, jej spółki stowarzyszone lub starannie wyselekcjonowanych preferowanych 
partnerów, w celu opracowywania statystyk lub badań rynkowych, oraz umożliwienia wniesienia 
wkładu w zwalczanie oszustw w sektorze motoryzacyjnym i promowania bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. W tych samych celach, z zastrzeżeniem sprzeciwu ze strony użytkownika, dane mogą 
zostać przekazane także firmom powiązanym z BMW Group Belux lub innymi firmami, z którymi 
BMW Group Belux utrzymuje ścisłe powiązania umowne w zakresie działalności lub usług (takie jak 
koncesje BMW, MINI i BMW Motorrad), lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej w celu wypełnienia 
zobowiązań prawnych. Mają Państwo dostęp i prawo do poprawiania informacji w dowolnym czasie. 
Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych informacji w celach 
promocyjnych i (lub) przekazywania informacji stronom trzecim. W celu skorzystania z tych praw 
wystarczy złożyć pisemne żądanie skierowane do strony odpowiedzialnej za przetwarzanie 
informacji, BMW Group Belux, Customer Relations, Lodderstraat 16, 2880 Bornem (lub e-mailem na 
adres contact.be@bmw.be) z kopią dowodu osobistego.

[1] Cena specyfikacji nie obejmuje dostawy, serwisu pogotowia BMW, tablic rejestracyjnych, 
pierwszej opłaty rejestracyjnej i podatku akcyzowego od pojazdów.

[2] Spalanie paliwa podano w milach na galon.

[3] Emisja CO₂ podana w gramach na kilometr reprezentuje zsumowane wartości. Zgodnie z nowymi 
normami europejskimi pokazany zakres obejmuje zużycie paliwa i wartości CO₂ od najmniejszego do 
największego rozmiaru koła, dostępnego w wybranym modelu. Wartości w nawiasach dotyczą 
wybranego modelu z automatyczną skrzynią biegów. Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia 
paliwa i oficjalnych konkretnych emisji CO₂ dla nowych samochodów osobowych można znaleźć w 
„Regulacjach dotyczących samochodu osobowego (zużycie paliwa i informacje o emisji CO₂)” 
http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/

Wydrukowano 02.03.2020 Strona 26 / 26


