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Več informacij, več užitka v vožnji: z novo
aplikacijo BMW Kataloge boste vozilo BMW
doživeli digitalno in interaktivno kot še nikoli
prej. Prenesite aplikacijo BMW Kataloge za
svoj pametni telefon ali tablico zdaj in ponovno
odkrijte svoje vozilo BMW.

IN ŠE
VEČJI UŽITEK.
POSEBEJ ZA VAS.

LJUBEZEN OD
PRVEGA METRA DALJE.
DINAMIČNA OBLIKA ZUNANJOSTI || 18" ALUMINIJASTA PLATIŠČA1 || VEČJA
ZAKLJUČKA IZPUŠNIH CEVI || MENJALNIK STEPTRONIC Z DVOJNO SKLOPKO1 || BMW xDRIVE

1

Dodatno razpoložljiva oprema.

VKLJUČNO
S SPREMSTVOM.
ŠTEVILNE STORITVE BMW CONNECTED DRIVE ZA VARNOST1, 2
IN UDOBJE, KOT JE NPR. OBVESTILO O ČASU ODHODA3 ||
BMW HEAD-UP PROJEKTOR1, 4

Dodatno razpoložljiva oprema.
Za več informacij o razpoložljivosti storitev BMW ConnectedDrive, se obrnite na pooblaščenega trgovca z vozili BMW.
Pogoj za uporabo so storitve ConnectedDrive.
4
S polariziranimi sončnimi očali so prikazi BMW Head-Up projektorja razpoznavni le v omejenem obsegu. Prikazane vsebine so odvisne od opreme. Prikazi se spreminjajo glede na
razpoložljivo dodatno opremo.
1
2
3

NAPREDEK POLNE
NAPOLNJENOSTI.
BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER Z MOTORJEM
Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM IN ELEKTROMOTORJEM || INTELIGENTNO
UPRAVLJANJE ENERGIJE ZA IZJEMNO VISOKO UČINKOVITOST IN VOZNO DINAMIKO ||
125 KM/H NAJVEČJE HITROSTI V POPOLNOMA ELEKTRIČNEM REŽIMU VOŽNJE

PRIPRAVLJEN ZA VSE. LE
ZABAVE NIKOLI NE KVARI.
MOTORJI BMW TWIN POWER TURBO || PAKET M SPORT1 ||
PRILAGODLJIVI LED-ŽAROMETI ŠESTEROKOTNE OBLIKE1 ||
DOSTOPNA TOČKA WI-FI1, 2 IN TELEFONIJA Z BREZŽIČNIM POLNJENJEM1, 3

1
2
3

Dodatno razpoložljiva oprema.
Dostopna točka Wi-Fi vzpostavi pogoj za uporabo interneta visoke hitrosti prek standarda LTE v vozilu. Uporaba je plačljiva.
Induktivno polnjenje v skladu s standardom QI je možno za primerne mobilne telefone. Za izbrane pametne telefone brez
induktivne funkcije polnjenja v skladu s standardom QI, so na voljo posebni polnilni etuiji iz ponudbe originalne opreme BMW.

UŽITEK JE BOLJŠI,
ČE GA DELITE.
OPCIJSKA TRETJA VRSTA SEDEŽEV ALI NAJVEČ 1.905 LITROV PROSTORNINE PRTLJAŽNIKA1 ||
IZBOLJŠANO UDOBJE SEDENJA Z OSNOVNIMI SEDEŽI || VELIKODUŠEN OBČUTEK PROSTORA ||
PANORAMSKA STEKLENA STREHA2

1
2

Na voljo samo za BMW serije 2 Gran Tourer.
Dodatno razpoložljiva oprema.

ZA ŽIVLJENJE
Z ZANOSOM.
ŠPORTNA OBLIKA ZAVZEMA PROSTOR. BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER IN
BMW SERIJE 2 GRAN TOURER KAŽETA SVOJO VELIČINO IN STA VIDETI ODLIČNO.
VAŠEMU AKTIVNEMU ŽIVLJENJSKEMU SLOGU NUDITA VELIKO PROSTORA, NE
DA BI SE MORALI ČEMU ODREČI: NITI ZNAČILNI VOZNI DINAMIKI BMW NITI ŠPORTNI
IN IZRAZITI OBLIKI.

IMEJTE KORIST OD
FLEKSIBILNOSTI, KI SE
PRILAGAJA VAŠIM POTREBAM.
VSEENO, ALI VAS JE SEDEM1, 2
ALI POTUJETE Z VELIKO
PRTLJAGE: UŽITEK NE OSTANE
NA STRANSKEM TIRU, AMPAK
JE V SREDIŠČU – LEVO
SPREDAJ NA VOZNIKOVEM
SEDEŽU. DOŽIVITE ŠPORTNO
FUNKCIONALNOST.
V BMW SERIJE 2 ACTIVE
TOURER IN BMW SERIJE 2
GRAN TOURER.

1
2

Dodatno razpoložljiva oprema.
Na voljo samo za BMW serije 2 Gran Tourer.

DINAMIKA IN UČINKOVITOST.

POGON IN PODVOZJE.

Inovacije in tehnika
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MANJ EMISIJ. VEČ UŽITKA V VOŽNJI.

VEČ UŽITKA V VOŽNJI, MANJ
EMISIJ.
VEČ PARE,
MANJ ŽEJE.
Več moči iz 3 do 12 valjev: porabite
manj, doživite veliko – motorji BMW
TwinPower Turbo nudijo največjo
možno dinamiko pri najvišji možni
učinkovitosti zahvaljujoč sistemom
vbrizgavanja najnovejše generacije,
spremenljivemu krmiljenju moči in
napredni tehnologiji turbopolnilnika.
Vseeno, ali gre za dizelski ali bencinski
motor, ne glede na to, koliko valjev:
motorji iz družine motorjev BMW
TwinPower Turbo omogočajo bolj
živahen razvoj moči in spontano
odzivnost že v nizkem območju vrtilne
frekvence ter so varčni in proizvajajo
manj emisij.

FUNKCIJA
AUTO START STOP
Funkcija Auto Start/Stop1 izklopi
motor, ko se vozilo začasno ustavi
(npr. pred rdečo lučjo na semaforju),
kar lahko zmanjša skupno porabo
goriva. Ko voznik pritisne sklopko
(ročni menjalnik) ali umakne nogo
z zavornega pedala (menjalnik
Steptronic), se motor ponovno
avtomatsko zažene v delčku sekunde.

BMW EfficientDynamics je paket
tehnologij, ki ne obsega le pogona,
ampak celoten koncept vozila in
inteligentno upravljanje energije.
V paketu, ki je standardno na voljo
v vsakem vozilu BMW, prispeva
množica inovativnih tehnologij k temu,
da se učinkovitost nenehno povečuje.
S pomočjo ukrepov za učinkovito
obratovanje motorja, elektrifikacije,
lahke konstrukcije in aerodinamičnih
izboljšav je podjetju BMW uspelo
bistveno zmanjšati emisije CO2
svojega voznega parka.

STIKALO ZA URAVNAVANJE
VOZNE DINAMIKE VKLJ.
Z NAČINOM ECO PRO
Stikalo za uravnavanje vozne dinamike
omogoča vozniku, da izbira med
standardnim načinom vožnje
COMFORT, načinom vožnje
ECO PRO, usmerjenim k večji
učinkovitosti, in načinom vožnje
SPORT, ki poudari še bolj dinamično
vožnjo. Način vožnje ECO PRO
prilagodi karakteristični diagram
pedala za plin, menjalnika Steptronic,
če je na voljo, in nastavitve ogrevanja/
klimatske naprave za čim bolj varčen
način vožnje.

VEČJA DINAMIKA,
NIŽJA MASA.
Manjša masa z inteligentno lahko
konstrukcijo: premišljena do najmanjše
podrobnosti – inteligentna lahka
konstrukcija pomeni, da se za vsako
mesto v vozilu poišče in vgradi
optimalen material. S posebej lahkimi
in tehnološko naprednim surovinami,
kot so aluminij ali karbonska vlakna, sledi
BMW EfficientLightweight cilju, da
prihrani čim več mase. Zaradi tega so
vozne lastnosti še bolj dinamične, pri
še večji stabilnosti, varnosti in udobju.

PRIKAZOVALNIK
IZBIRE PRESTAVE
Prikazovalnik izbire prestave1 kaže
najbolj učinkovito prestavo v danih
voznih razmerah. V vseh modelih vozil
BMW prikazovalnik obvesti voznika o
trenutni prestavi in podaja priporočila
za prestavljanje. S pravočasnim in
optimalnim prestavljanjem se lahko
predvsem pri vožnji v naselju in med
naselji privarčuje veliko goriva.

POUDARKI MOTORJEV VOZIL BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER IN BMW SERIJE 2 GRAN TOURER.
BMW 218i Active Tourer
3-valjni bencinski motor BMW TwinPower Turbo
s 103 kW (140 KM) in 220 Nm navora
Pospešek 0 –100 km/h: 9,3 s [9,3] s
Največja hitrost: 205 km/h [205] km/h
Kombinirana poraba goriva: 6,4 – 6,9 [6,7–7,1] l/100 km
Kombinirane emisije CO2: 146 –157 [153 –161] g/km

BMW 220d xDrive Gran Tourer
4-valjni dizelski motor BMW TwinPower Turbo
s 140 kW (190 KM) in 400 Nm navora
Pospešek 0 –100 km/h: [7,8|8,0] s
Največja hitrost 5 sedežev | 7 sedežev: [218|218] km/h
Kombinirana poraba goriva 5 sedežev | 7 sedežev: [5,9 – 6,2] l/100 km
Kombinirane emisije CO2 5 sedežev | 7 sedežev: [154 –163] g/km

Inteligentni sistem štirikolesnega pogona BMW xDrive tekoče in
spremenljivo porazdeli pogonski moment med sprednjo in zadnjo
premo za največjo možno trakcijo, vozno dinamiko in varnost vseh
razmerah na cesti. Za še boljšo agilnost, elektronsko nadzorovana
porazdelitev moči npr. uravnovesi prekrmiljenje ali podkrmiljenje v
ovinkih.

Spremenljivo športno krmiljenje1, 2 s sistemom Servotronic
omogoča neposredno in agilno odzivanje krmiljenja ter zagotavlja
manj fizičnega napora, ki je potreben za zasuk volana. Sistem se na
premikanje volana odziva z različno velikimi prestavnimi razmerji.
S tem se izboljša obnašanje vozila pri bolj dinamični vožnji in
zmanjša napor, ki je potreben pri parkiranju in zavijanju.

Nadzor Performance poseže v vožnjo skozi ovinek s pomočjo
krmiljenja motorja in nadzorovanega zaviranja, s tem da zunanjemu
kolesu dodeli več in notranjemu manj moči. To pomeni, da vozilo
zavija praktično samo, kar izboljša varno vožnjo in udobje.

Prilagodljivo podvozje1, 2 združuje vozno dinamiko in udobje vožnje
z visoko stopnjo varnosti. Voznik ima možnost, da vnaprej izbere
karakteristike blažilnikov prek stikala za uravnavanje vozne dinamike.
Poleg standardne nastavitve COMFORT, lahko voznik izbere tudi
način SPORT.

Sistemi za nadzor vozne dinamike pomagajo vozniku v vseh
zahtevnih voznih razmerah. Sistem ABS prepreči blokado koles in
omogoči krmiljenje vozila tudi pri zasilnem zaviranju. Sistem proti
zdrsavanju, dinamični nadzor stabilnosti (DSC) nevtralizira izgubo
oprijema koles in avtomatsko zavira posamezna kolesa.

M športno1, 2 podvozje – s šasijo, ki je spuščena za 1 milimetrov –
zaznamujejo športne nastavitve vzmetenja. Poleg krajših nosilnih
vzmeti obsega tudi trše nastavitve blažilnikov.

V NOVIH VOZILIH BMW SERIJE 2 ACTIVE
IN GRAN TOURER.
1
2

Ni na voljo za BMW 225xe iPerformance.
Dodatno razpoložljiva oprema.

Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije
ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila
(WLTP). Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev
z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij
CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2
in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku

o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova
osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi osnovne konfiguracije, ki upošteva izbrano opremo vozila
ter določeno velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v konfiguraciji zato lahko
vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več informacij o porabi goriva, emisijah CO2 in razredu učinkovitosti najdete v tehničnih
podatkih in ceniku.

ASISTENCA ZA VOZNIKA.

VARNOST.

BMW Personal CoPilot

 Osnovna oprema

Na vaši strani, ko se odločite.

Varnostni paket Driving Assistant1, 2, 5 vključuje asistenčne sisteme
za voznika s kamero, kot so opozorilo za zapustitev voznega pasu,
opozorilo pred naletom, asistent za dolgo luč in informacije Speed
Limit. Opozorilo pred naletom in o zaznanem pešcu s funkcijo
rahlega zaviranja v mestu opozarja pred trki pri hitrostih med 1 in
6 km/h, medtem ko opozorilo za zapustitev voznega pasu povzroči
vibriranje volana, s čimer opozori na nenamerno zapuščanje voznega
pasu pri hitrostih nad pribl. 7 km/h.
Informacije Speed Limit s prikazom prepovedi1, 3 prehitevanja
zaznajo trenutne omejitve hitrosti in območja, kjer velja prepoved
prehitevanja, ter jih prikažejo na informacijskem zaslonu
kombiniranega instrumenta in prek BMW Head-Up1, 6 projektorja.
Opozorilo za zapustitev voznega pasu1, 3 zazna oznake voznega
pasu in z vibriranjem volanskega obroča opozarja voznika, če pri
hitrosti nad približno 7 km/h vozilu grozi nenamerna zapustitev
voznega pasu. Pri vklopljenem smerniku, torej pri namerni menjavi
voznega pasu, se opozorilo ne izvaja.

Parkirni asistent1, 5 olajša vzporedno parkiranje. Sistem deluje
tako, da med počasno vožnjo mimo meri potencialna parkirna
mesta. Ko najde ustrezno parkirno mesto, prevzame krmiljenje
vozila, medtem ko ste vi odgovorni za izbiro ustrezne prestave,
dodajanje plina in zaviranje.

Dodatno razpoložljiva oprema.
V mraku, megli in pri močni protisvetlobi lahko pride do omejitve delovanja funkcije sistema.
Sestavni del opreme Driving Assistant in Driving Assistant Plus.
4
Ni na voljo za 216i.
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 Dodatna oprema

 Prilagodljivi LED žarometi vključujejo dolg in zasenčen snop
žarometov ter smernike s tehnologijo LED. Oprema vključuje tudi
BMW Selective Beam, luči, ki aktivno sledijo ovinku, dnevne luči
in prilagodljive žaromete s spremenljivo porazdelitvijo svetlobe za
izvrstno osvetlitev ceste in boljšo vidljivost v temi.

 Dinamični nadzor stabilnosti (DSC) neprestano zaznava
stanje vožnje prek številnih senzorjev in stabilizira vozilo
z upravljanjem motorja in zavor v primeru nestabilnih voznih
razmer. Poleg tega so na voljo številne druge funkcije, kot je
pripravljenost za zaviranje, sušenje zavor zavornega sistema na
mokri cesti ali pomoč pri speljevanju.

 Sistem za klic v sili avtomatsko vzpostavi povezavo
z najbližjim centrom za usklajevanje reševanja – neodvisno od
uporabe zasebnega mobilnega telefona. Sistem za klic v sili se
lahko sproži tudi ročno, npr. za pomoč drugim udeležencem
v prometu.

 Zračne blazine za glavo za prvo in drugo sedežno vrsto
dopolnjujejo opremo zračnih blazin v vozilu. Z zaščitno zaveso, ki
odbije leteče steklene drobce, tvorijo zelo učinkovit sistem za
zaščito glave v predelu oken, medtem ko zavesa prav tako ščiti
potnike zadaj v primeru bočnega trka.

 Asistent pri zastoju4, 5 vam pomaga v monotonih situacijah
na avtocesti. Pri hitrostih do 6 km/h sistem omogoča, da vozilo
enostavno „jadra skupaj“ z drugimi vozili, zaradi česar so prometni
zastoji manj stresni. Asistent avtomatsko ohranja razdaljo do
spredaj vozečega vozila in avtonomno nadzoruje hitrost vozila vse
do popolne zaustavitve, medtem ko aktivno posega v krmilni
mehanizem.

 Opozorilo pred naletom s funkcijo zaviranja1, 3 v mestu
opozarja na kritične vozne situacije in tako preprečuje nesreče.
Če obstaja nevarnost trčenja s spredaj vozečim ali mirujočim
vozilom, se sproži dvostopenjsko opozorilo, po potrebi pa se
zavore nastavijo za hitrejše odzivanje. V sili sistem sproži zaviranje
in znatno zmanjša hitrost pri trčenju.

Oprema Driving Assistant Plus1, 2, 4, 5 zagotavlja bistveno
izboljšanje na področju varnosti in udobja. Vključuje opozorilo pred
naletom in o zaznanem pešcu s funkcijo rahlega zaviranja v mestu,
opozorilo za zapustitev voznega pasu, asistenta za dolgo luč,
informacije Speed Limit, asistenta za uravnavanje hitrosti s funkcijo
Stop&Go in kamero ter asistenta pri zastoju.
Barvni BMW Head-Up1, 5, 6 projektor projicira informacije, ki so
pomembne za vožnjo, neposredno v vidno polje voznika in s tem
poveča koncentracijo na cesto. Prikazujejo se trenutna hitrost,
napotki iz navigacijskega sistema, informacije o omejitvi hitrosti,
vključno s prikazom prepovedi prehitevanja, ter telefonski in
razvedrilni seznami, odvisno od vgrajene opreme.

1

5

2

6

3

Inovacije in tehnika

Na voljo samo v kombinaciji z naslednjo opremo.
S polariziranimi sončnimi očali so prikazi BMW Head-Up projektorja razpoznavni le v
omejenem obsegu. Prikazane vsebine so odvisne od opreme. Prikazi se spreminjajo
glede na razpoložljivo dodatno opremo.

POVEZLJIVOST IN
INFORMACIJSKO-RAZVEDRILNE VSEBINE.

UDOBJE IN
FUNKCIONALNOST.

BMW ConnectedDrive

Inovacije in tehnika
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Tako povezani, da ste svobodni.

20

VEČ KOT
LET POVEZAVE.
Prihodnost od samega začetka: že
v devetdesetih letih se je BMW začel
spogledovati s povezano mobilnostjo.
Leta 2004 je sledil naslednji mejnik
v digitalni prihodnosti s kartico SIM, ki
je trajno nameščena v vozilu. Temu so
sledile prve spletne in Googlove storitve
ter inovativni prikazovalni sistemi, kot
je projicirani zaslon BMW. Z uvedbo
BMW Connected in Open Mobility
Cloud, BMW naredi naslednji korak
k prihodnosti mobilnosti.

Z BMW CONNECTED
STE BREZHIBNO POVEZANI
UR NA DAN.5

24

Kako bi bilo, če ne bi nikoli več
zamujali? Če bi vaše vozilo BMW že
poznalo vaše prednostne cilje? Si
predstavljate zanesljivo navigacijo, ki ji
je vseeno, če ste v svojem vozilu ali
ne? BMW Connected vam posreduje
informacije, kadar in kjer jih želite.
BMW Connected je osebni asistent
mobilnosti, ki olajša mobilnost v
vsakodnevnem življenju in vam
pomaga, da dosežete svoje cilje točno
in sproščeno. S pomočjo aplikacije
BMW Connected so prek pametnega
telefona ali ure kadarkoli na voljo
informacije, ki so pomembne za
mobilnost, kot so priporočila za
optimalen čas odhoda, in se lahko
brezhibno prenesejo v vozilo.

Komfortni sistem dostopa1 omogoča potnikom vstop v vozilo pri
sprednjih vratih in odpiranje vrat prtljažnika, ne da bi morali aktivno
uporabiti avtomobilski ključ. Avtomobilski ključ mora le biti v bližini,
na primer v voznikovem žepu. Za odklepanje vrat se je treba dotakniti
kljuke na vratih ali gumba za odpiranje vrat prtljažnika.
Zahvaljujoč vsestranskim možnostim nastavitev za zadnje
sedeže, se lahko zadnji del vozila in prtljažni prostor uporabita še bolj
prilagodljivo. Naslonjala zadnjih sedežev se lahko zložijo v razmerju
4 : 2 : 4 oziroma omogočajo možnost nastavitve na enega izmed
šestih kotov naklona. Sedeža se lahko posamezno premakneta za
13 milimetrov v razmerju 6 : 4 1, 3, 4
Tretja sedežna vrsta1, 2 z dvema individualno zložljivima
sedežema, ki sta usmerjena naprej, nudi prostor za dva dodatna
potnika. Da se zagotovi dober dostop, se lahko druga sedežna vrsta
zloži naprej s pomočjo funkcije Easy Entry.
Odlagalni paket nudi dodatne odlagalne možnosti v notranjosti
in prtljažniku. Med drugim vključuje sredinski naslon za roko zadaj
z dvema držaloma za pijačo in mreži na hrbtiščih naslonjal prednjih
sedežev. Dvojni priključek USB na sredinski konzoli zadaj in 12V
vtičnica v prtljažniku nudita dodatne možnosti priklopa električnih
naprav.

Električna parkirna zavora se udobno aktivira s pomočjo gumba.
Zahvaljujoč temu prostorsko varčnemu gumbu, je na sredinski
konzoli več prostora za druge stvari.
Temnejša zasteklitev za zadnje in zadnji stranski1 stekli
preprečuje segrevanje notranjosti pri neposredni sončni svetlobi.
Temnejša zasteklitev za B stebrički absorbira več sončne svetlobe.
Temnejša zasteklitev ne ovira vidljivosti navzven, ampak prepreči
nezaželene poglede v notranjost.
Mreža za ločevanje1 tovora v prtljažnem prostoru se lahko pritrdi
za zadnje sedeže in preprečuje predmetom, da bi se premikali
naprej v potniški prostor med zaviranjem, na primer. Ko so zadnji
sedeži zloženi, se lahko pritrdijo na hrbtišči sprednjih sedežev.
Električna nastavitev sedeža1 omogoča posebej udobno in
enostavno prilagoditev voznikovega in sovoznikovega sedeža.
Funkcija spomina omogoča voznikom, da shranijo in obnovijo
svoje želene nastavitve za voznikov sedež in zunanja ogledala s
pritiskom gumba.

V BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER
IN GRAN TOURER.
1
2
3

Dodatno razpoložljiva oprema.
Na voljo samo za BMW serije 2 Gran Tourer.
Serijsko za BMW serije 2 Gran Tourer.

4
5

Ni na voljo za 225xe iPerformance.
Storitev še ni v celoti na voljo za slovenski trg. Za več informacij se obrnite na
pooblaščenega trgovca z vozili BMW.

STANDARD.

LUXURY LINE.

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Kokpit, ki je jasno usmerjen k vozniku, deluje s temnimi notranjimi
oblogami Oxide Silver mat s črnimi okrasnimi letvami visokega sijaja
sodobno in estetsko.

 Serijski sedeži v blagu Grid v barvi Anthracite združujejo sodoben videz
z visokim udobjem sedenja pri vsaki vožnji.

Izbrana oprema Standard:
 16" lita alu. platišča V-spoke 4711, 2
 Halogenski žarometi
 Usnjen športni volan3
 Klimatska naprava4
 Radio Media s 6,5-palčnim LCD barvnim zaslonom in priključkom USB
 Stikalo za uravnavanje vozne dinamike, vklj. z ECO PRO
 Nastavljiva zadnja sedežna klop5, 6
 Deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi v razmerju 4 : 2 : 4
 Odlagalni paket

 16" lita alu. platišča V-spoke 4711, 2, Reflex Silver, velikost 7J x 16 s
pnevmatikami 2 5/6 R16.

1
2
3

Ni na voljo za 225i xDrive in 225xe iPerformance Active Tourer.
Ni na voljo za 22 i, 218d, 218d xDrive, 22 d in 22 d xDrive Gran Tourer.
Usnjen volan za 216i, 218i, 216d, 218d in 218d xDrive.

4
5
6

Serijska avtomatska klimatska naprava za 225xe iPerformance.
Serijsko za BMW serije 2 Gran Tourer.
Ni na voljo za 225xe iPerformance.

Oprema

 Osnovna oprema
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 Dodatna oprema

 V notranjosti prevladuje sodobna estetika, ki hkrati izraža prefinjen
značaj Luxury Line: serijski sedeži v oblazinjenju iz usnja Dakota v barvi
Mocha dvigujejo udobje na novo raven. Odlično so usklajeni z notranjimi
oblogami iz plemenite vrste lesa Fineline Stream in okrasnimi letvami Pearl
Gloss Chrome, kar poudarja edinstven in zelo kakovosten ambient.

 Športen in eleganten hkrati:
usnjen športni volan z
multifunkcijskimi gumbi vključuje
upravljalne elemente, ki so
razporejeni na vodoravnih krakih
volana za optimalen dostop.

Oprema zunanjosti Luxury Line:
 Ledvička BMW z vzdolžnimi prečkami s čelno ploskvijo v kromu
visok sijaj
 Sprednji odbijač s posebnimi oblikovnimi elementi v kromu visok sijaj
 17" lita alu. platišča Multi-spoke 547; na voljo so tudi druga platišča
 Obrobe stranskih stekel in pokrovi vdolbin za okna v pocinkanem
aluminiju, podnožje zunanjega ogledala in trikotna obloga zunanjega
ogledala v črni mat barvi
 Zadnji odbijač s posebnimi pokromanimi oblikovnimi elementi visok sijaj

Oprema notranjosti izvedbe Luxury Line:
 Vstopni letvi spredaj iz aluminija, z napisom „BMW“
 Sedeži v usnju Dakota z ekskluzivno perforacijo, na voljo so tudi
druga oblazinjenja
 Usnjen športni volan z multifunkcijskimi gumbi
 Avtomobilski ključ s pokromanim poudarkom
 Notranje obloge iz plemenite vrste lesa Fineline Stream s poudarki
zaključkov Pearl Chrome; na voljo so tudi druge notranje obloge
 Ekskluzivni LED svetlobni vodniki v okrasnih oblogah na vratih
 Armaturna plošča in sredinska konzola s kontrastnimi šivi
(da se skladajo z barvo oblazinjenja)

 17“ lita alu. platišča Multispoke 547, velikost 7,5J x 17 s
pnevmatikami 2 5/55 R17.

SPORT LINE.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 Usnjen športni volan
z multifunkcijskimi gumbi
posreduje v notranjosti prav tako
športen signal kot notranje
obloge Aluminium, po dolžini fino
brušene, z okrasno letvijo Pearl
Gloss Chrome.

Oprema zunanjosti Sport Line:
 Ledvička BMW z vzdolžnimi prečkami s čelno ploskvijo v črni barvi
visok sijaj
 Sprednji odbijač s posebnimi oblikovnimi elementi v črni barvi visok sijaj
 17" lita alu. platišča Double-spoke 549; na voljo so tudi druga platišča
 Ohišja zunanjih ogledal v barvi karoserije, alternativno v črni barvi
 Zadnji odbijač s posebnimi oblikovnimi elementi v črni barvi visok sijaj

Oprema notranjosti izvedbe Sport Line:
 Vstopni letvi spredaj iz aluminija, z napisom „BMW“
 Športna sedeža za voznika in sovoznika z oblazinjenjem v kombinaciji
blago/Sensatec v barvi Anthracite/s poudarki sivi ali oranžni barvi;
na voljo so tudi druga oblazinjenja
 Usnjen športni volan z multifunkcijskimi gumbi
 Avtomobilski ključ s pokromanim poudarkom
 Notranje obloge v črni barvi visok sijaj s poudarkom Pearl Chrome;
na voljo so tudi druge vrste notranjih oblog
 Ekskluzivni LED svetlobni vodniki v okrasnih oblogah na vratih
 Armaturna plošča in sredinska konzola s kontrastnimi šivi
(da se skladajo z barvo oblazinjenja)
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 Dodatna oprema

 Čista športnost na vseh sedežih:
športni sedeži v kombinaciji iz blaga
in Sensateca v barvi Anthracite
z oranžnim poudarkom zagotavljajo
stabilno oporo, še posebej pri
dinamični vožnji skozi ovinke.

 17“ lita alu. platišča Doublespoke 549, velikost 7,5J x 17,
2 5/55 R17 pnevmatike.

PAKET M SPORT.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 M usnjen multifunkcijski volan
in notranje obloge Aluminium
Hexagon z okrasnimi letvami Pearl
Gloss Chrome združujejo športno
funkcionalnost z dinamičnim
ambientom.

Oprema zunanjosti paketa M Sport:
 Paket M Aerodynamics s podaljšanim sprednjim odbijačem z odprtinami
za zrak, bočnima pragoma in podaljšanim zadnjim odbijačem
z difuzorskim vstavkom v kovinski barvi Dark Shadow
 Ledvička BMW z vzdolžnimi prečkami s čelno ploskvijo v črni barvi
visok sijaj
 LED luči za meglo1
 17" M lita alu. platišča Double-spoke 483 M, alternativno
 18" M lita alu. platišča Double-spoke 486 M
 Podvozje M Sport1, spuščeno, alternativno
 osnovno podvozje
 BMW Individual Shadow Line, visok sijaj, alternativno
 zunanji deli v izvedbi Chrome Line
 M oznaka na boku
 Ekskluzivno lakiranje v kovinski barvi Estoril Blue; na voljo dodatna
lakiranja

1
2

Ni na voljo za 225xe iPerformance.
Na voljo samo v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Oprema notranjosti paketa M Sport:
 M vstopni letvi spredaj in M podpora za stopalo
 Športni sedeži za voznika in sovoznika s prevlekami iz kombinacije blago
Hexagon/alkantara v antracitni1 barvi, alternativno športni sedeži za
voznika in sovoznika v izvedbi Sensatec Black, na voljo so tudi druga
oblazinjenja
 M usnjen športni volan z multifunkcijskimi gumbi
 BMW Individual notranji del strehe v barvi Anthracite
 Armaturna plošča in sredinska konzola s kontrastnimi šivi
 Notranje obloge iz aluminija Hexagon s poudarkom Pearl Chrome; na
voljo so tudi druge notranje obloge
 Krajša prestavna ročica z napisom „M“2
 Ekskluzivni LED svetlobni vodniki v okrasnih oblogah na vratih
 Avtomobilski ključ z ekskluzivno M oznako
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 Dodatna oprema

 Športni sedeži v črnem usnju
Dakota s perforacijo in modrimi
poudarki ustvarijo v notranjosti čisto
dirkaško vzdušje.

 17" M lita alu. platišča Double-spoke 483 M, 7,5J x 17 s pnevmatikami
2 5/55 R17.

 18" M lita alu. platišča Double-spoke 486 M, s praznovoznimi
pnevmatikami, velikost 8J x 18 s pnevmatikami 225/45 R18.

Oprema

BMW iPERFORMANCE.
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Vozilo BMW 225xe Active Tourer Plug-in Hybrid.

BMW 225xe iPerformance Active Tourer združuje, kot priključno hibridno vozilo, 3-valjni bencinski motor BMW TwinPower
Turbo s 100 kW (136 KM) in elektromotor z močjo 65 kW (88 KM), kar omogoča sistemsko moč 165 kW (224 KM).
Standardno razpoložljiv električni xDrive popolnoma samodejno zagotavlja najboljšo trakcijo in zanesljivo stabilnost
ohranjanja smeri. Inteligentno upravljanje energije pa usklajuje součinkovanje vseh pogonskih komponent BMW. Glede
na izbrani režim pogona in napolnjenost baterije lahko elektromotor sam poganja vozilo ali podpira motor z notranjim
zgorevanjem. V potisnem pogonu in pri zaviranju sistem pretvarja kinetično energijo v elektriko, ki se za potrebe
električnega pogona shranjuje v litij-ionski visokonapetostni bateriji. Največja električna hitrost je 125 km/h. Doma lahko
vozilo enostavno ponovno napolnite na običajnih gospodinjskih vtičnicah ali še bolj udobno na polnilni postaji BMW i
Wallbox. Med vožnjo pa se lahko vozilo BMW polni na javno dostopnih polnilnicah.

3-valjni bencinski motor
BMW TwinPower Turbo

Elektromotor

Priključek za zunanje polnjenje visokonapetostne baterije se nahaja za vratci na sprednji levi bočni steni vozila. Polnilni priključek je pred vremenskimi
vplivi zaščiten s posebnim tesnilom. LED svetlobni obroč okoli polnilnega
priključka kaže trenutno stanje polnjenja vozila.

Tehnologija BMW eDrive združuje pri modelih BMW iPerformance najboljše
iz obeh svetov: popolnoma električno vožnjo, lokalno brez emisij (npr. v naseljenih območjih), skupaj z dinamično vozno zmogljivostjo in največjim
možnim dosegom. Inteligentno upravljanje energije nadzoruje součinkovanje elektromotorja in motorja z notranjim zgorevanjem ter iz obeh iztisne
skrajno učinkovitost.

Podatki za hitrost vožnje, porabo in emisije CO2 veljajo za vozila z osnovnim
menjalnikom. Vrednosti v [ ] veljajo za vozila z menjalnikom Steptronic.

Več informacij o porabi goriva, emisijah CO2 in razredu učinkovitosti najdete v tehničnih
podatkih in ceniku.

Litij-ionska
visokonapetostna baterija

DRUGA OPREMA.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 Zadnja sedežna klop nudi tri
polnovredne sedeže. Naslonjala
je mogoče zlagati v razmerju
4 :2 :4 .

 Prilagodljivi LED žarometi vključujejo dolg in zasenčen snop žarometov
ter smernike s tehnologijo LED. Oprema vključuje tudi BMW Selective
Beam, luči, ki aktivno sledijo ovinku, dnevne luči in prilagodljive žaromete
s spremenljivo porazdelitvijo svetlobe za izvrstno osvetlitev ceste in boljšo
vidljivost v temi.

 LED luči8 za meglo izboljšajo vidljivost kratkega dosega v megli ali pri
močnih padavinah, kar poveča varnost. Barva luči, ki jo sevajo, je zelo
podobna dnevni svetlobi. Prav tako porabijo malo energije in imajo dolgo
življenjsko dobo. Luči za meglo dajejo sprednjemu delu vozila tehnološko
napreden in moderen videz.

 8-stopenjski športni menjalnik Steptronic2 nudi neverjetno športno
menjavanje prestav. Bodisi avtomatsko ali ročno z uporabo prestavne
ročice ali prestavnih vzvodov na volanu.

 Strešne letve v satiniranem aluminiju zagotavljajo osnovo za multifunkcijsko enoto strešnega nosilca BMW.

 Komfortni sistem dostopa omogoča potnikom vstop v vozilo pri
sprednjih vratih in odpiranje vrat prtljažnika, ne da bi morali aktivno uporabiti
avtomobilski ključ. Avtomobilski ključ mora le biti v bližini, na primer
v voznikovem žepu. Za odklepanje vrat se je treba dotakniti kljuke na vratih
ali gumba za odpiranje vrat prtljažnika.

 Odlagalni paket nudi veliko dodatnih odlagalnih možnosti v notranjosti in
prtljažniku.

1
2

Na voljo samo za BMW serije 2 Gran Tourer.
Ni na voljo za 218d, 218d xDrive, 22 d in 22 d xDrive Gran Tourer.

3
4

Ni na voljo za 216i, 218i, 22 i in 216d.
6-stopenjski menjalnik Steptronic za 225xe iPerformance.

 Dodatna oprema

 Tretja sedežna1 vrsta z dvema
individualno zložljivima sedežema,
ki sta usmerjena naprej, nudi
prostor za dva dodatna potnika.

 Odprta panoramska steklena
streha poskrbi za veliko svežega
zraka. Zaprta pa ustvari svetlo in
s svetlobo preplavljeno atmosfero
v notranjosti. Odpira in zapira se
popolnoma avtomatsko s pritiskom
gumba ali daljinsko. Opremljena je
z drsno in dvižno funkcijo, senčnim
rolojem in protivetrno zaščito.

 Zunanji deli v izvedbi Chrome Line vključujejo privlačne poudarke
z elementi v poliranem aluminiju visok sijaj in kontraste v črni mat barvi.
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 Po zaslugi optimalnih prestavnih razmerij in hitrih prehodov vrtilne
frekvence zagotavlja 8-stopenjski menjalnik Steptronic3, 4 odlično vozno
udobje, tekoče prestavljene in majhno porabo goriva.
 7-stopenjski menjalnik Steptronic5, 6 s tehnologijo dvojne sklopke
omogoča posebej tekoče prestavljanje in izvrstno vozno udobje, vse z nizko
porabo goriva.

 Daljinsko odklepanje naslonjala zadnjih sedežev 7 omogoča udobno
odpahnitev in zlaganje naslonjala zadnje sedežne klopi s pomočjo tipke
v prtljažniku.

 Mreža za ločevanje tovora v prtljažnem prostoru se lahko namesti za
zadnje ali sprednje sedeže in preprečuje predmetom, da bi se premikali
naprej v potniški prostor.

5
6

Na voljo samo za 216d in 218i Gran in Active Tourer.
Serijsko za 22 i Gran in Active Tourer.

 Možnosti uporabe prtljažnika so posebej fleksibilne7 zahvaljujoč številnim
načinom, na katere se lahko prilagodijo sedeži in deljivo naslonjalo zadaj.

7
8

Serijsko za BMW serije 2 Gran Tourer.
Ni na voljo za 225xe iPerformance.

DRUGA OPREMA.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 Dodatna oprema

 Navigacija Plus3 vključuje BMW
Head-Up projektor1, upravljalnik
iDrive Touch, vgrajen 8,8" zaslon
na dotik in instrumentno ploščo
z visokoločljivim 5,7" TFT-zaslonom.
Upravljanje sistema poteka
intuitivno z upravljalnikom iDrive
Touch, s pomočjo gumbov za
neposredno izbiro in osmimi
funkcijskimi zaznamki ali prek
zaslona na dotik z interaktivnimi
ploščičnimi meniji.

 Barvni BMW Head-Up projektor1, 6
projicira informacije, ki so
pomembne za vožnjo, neposredno
v vidno polje voznika in s tem
poveča koncentracijo na cesto.
Prikazujejo se trenutna hitrost,
napotki iz navigacijskega sistema,
informacije o omejitvi hitrosti,
vključno s prikazom prepovedi
prehitevanja, ter telefonski in
razvedrilni seznami, odvisno od
vgrajene opreme.

 Avtomatska klimatska naprava z 2-področnim2 upravljanjem in
avtomatskim nadzorom temperature vključuje ločeni možnosti upravljanja
za voznika in sovoznika. Prav tako vključuje avtomatski nadzor kroženja
zraka (AAR), karbonski filter trdnih delcev, senzor rošenja, solarni senzor in
zračnike zadaj.
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 Vzvratna kamera6 omogoča
izboljšano orientacijo pri vzvratni
vožnji do hitrosti 15 km/h, na primer
pri parkiranju. Območje za vozilom
se prikaže na nadzornem
prikazovalniku. Interaktivne črte za
merjenje oddaljenosti in obračalni
krogi pomagajo vozniku pri
manevriranju. Ovire so označene
barvno.

 HiFi ozvočenje Harman Kardon 7.1 z dvanajstimi zvočniki, ki je oblikovan,
da ustreza lastnostim zvoka notranjosti, zagotavlja izjemno doživetje
glasbe. Visokotonci in nizkotonci zagotavljajo briljanten, močen razpon
zvoka. Eleganten zvočnik v aluminiju vključuje napis „harman/kardon“, ki
mu podarja vrhunski videz.

 Telefonija z brezžičnim napajanjem
vključuje4 brezžično polnilno postajo.
Povezava s strešno anteno izboljša
sprejem mobilnega signala.
Prek povezave Bluetooth sta lahko
istočasno povezana dva mobilna
telefona in avdio predvajalnik.

 Oprema Driving Assistant Plus5, 6 zagotavlja bistveno izboljšanje na področju varnosti in udobja. Vključuje opozorilo pred naletom in o zaznanem
pešcu s funkcijo rahlega zaviranja v mestu, opozorilo za zapustitev voznega
pasu, asistenta za dolgo luč, informacije Speed Limit, asistenta za uravnavanje hitrosti s funkcijo Stop&Go in kamero ter asistenta pri zastoju.

1

S polariziranimi sončnimi očali so prikazi BMW Head-Up projektorja razpoznavni le
v omejenem obsegu. Prikazane vsebine so odvisne od opreme. Prikazi se spreminjajo
glede na razpoložljivo dodatno opremo.

2
3

Serijsko za 225xe iPerformance.
V okviru BMW ConnectedDrive, sistem v izbranih evropskih državah tri leta samostojno in
brezplačno posodablja kartografski material do štirikrat letno.

4

Induktivno polnjenje v skladu s standardom QI je možno za primerne mobilne telefone.
Za izbrane pametne telefone brez induktivne funkcije polnjenja v skladu s standardom QI,
so na voljo posebni polnilni etuiji iz ponudbe originalne opreme BMW.

 Parkirni asistent6 olajša vzporedno parkiranje. Sistem deluje tako, da
med počasno vožnjo mimo meri potencialna parkirna mesta. Ko najde
ustrezno parkirno mesto, prevzame krmiljenje vozila, medtem ko ste vi
odgovorni za izbiro ustrezne prestave, dodajanje plina in zaviranje.

5
6

V mraku, megli in pri močni protisvetlobi lahko pride do omejitve delovanja funkcije sistema.
Na voljo samo v kombinaciji z naslednjo opremo.

BARVNI SVET ZUNANJOSTI.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 Dodatna oprema

PAKET M SPORT

 Nekovinska 300 Alpine White1

 Nekovinska 668 Black

 Kovinska 475 Black Sapphire2

 Kovinska C06 Flamenco Red,
briljantni učinek

 Kovinska A83 Glacier Silver2

 Kovinska A89 Imperial Blue,
briljantni učinek

 Kovinska A96 Mineral White2

 Kovinska C10 Mediterranean Blue

 Kovinska B39 Mineral Grey2

 Kovinska C2S Jucaro Beige

 Kovinska B53 Sparkling Brown

[ Konfigurator BMW ] S pomočjo konfiguratorja si lahko opremite vozilo BMW povsem
po svojem okusu. Pri izbiri so vam na voljo vsi aktualni motorji, barve in možnosti opreme.
Več na www.bmw.si

[ barvna polja ] Tukaj prikazana barvna polja vam posredujejo prvi vtis o barvah in
materialih za vaše vozilo BMW. Glede na izkušnje lahko tiskane barve lakiranj, oblazinjenj in
notranjih oblog v posameznem primeru odstopajo od originala. Zato vam svetujemo, da se

 Kovinska C1X Sunset Orange

1

pri izbiri barv najprej posvetujete s svojim trgovcem z vozili BMW. Poleg tega vam lahko
v prodajnem salonu pokažejo tudi vzorce in pomagajo pri posebnih željah.

2
3

 Kovinska B45 Estoril Blue3

Serijsko na voljo za paket M Sport.
Dodatno na voljo za paket M Sport.
Ekskluzivno na voljo za paket M Sport.
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BARVNI SVET NOTRANJOSTI.

Oprema

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

BLAGO

SENSATEC

KOMBINACIJA
BLAGO/SENSATEC

Na voljo s/z

 Osnovna oprema

NOTRANJE
OBLOGE

Na voljo s/z

Na voljo s/z

 Standard

Blago Grid
EGAT Anthracite1

 Sport Line

Kombinacija
blago/Sensatec
KFIX Anthracite,
oranžen poudarek

 Standard

4FS Oxide Silver
Dark mat, črna
okrasna letev visok
sijaj

 Standard

Blago Race
ERL1 Anthracite,
siv poudarek2

 Standard
 Sport Line
 Paket M Sport

Kombinacija
blago/Sensatec
KFL1 Anthracite,
siv poudarek2

 Luxury Line
 Sport Line

4FZ Plemenita vrsta
lesa Fineline Tide,
okrasna letev Pearl
Gloss Chrome

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

4LR Plemenita
vrsta lesa Fineline
Stream, okrasna
letev Pearl Gloss
Chrome

USNJE

Na voljo s/z

Na voljo s/z

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line

Sensatec
KCSW Črna

 Standard

Usnje Dakota
LCSW Črna

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

4LS Aluminij, fino
brušen po dolžini,
okrasna letev Pearl
Gloss Chrome

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line

Sensatec
KCCX Oyster

 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

Usnje Dakota
PDMY Mocha,
perforacija,
poudarek Walnut

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

4LU Črna visok sijaj,
z okrasno letvijo
Pearl Gloss Chrome

 Paket M Sport

Usnje Dakota
PDN4 Črna,
perforacija, moder
poudarek

 Paket M Sport

4WE Aluminium
Hexagon, okrasna
letev Pearl Gloss
Chrome

 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

Usnje Dakota
PDOA Oyster,
perforacija,
siv poudarek

BMW INDIVIDUAL
STROPNA OBLOGA
 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

Prosimo, upoštevajte, da se kljub uporabi v skladu s predpisi na sedežnih prevlekah lahko
pojavi umazanija, ki je ni možno odstraniti. To lahko povzročijo zlasti oblačila neobstojnih
barv.

Usnje Dakota
PDSW Črna,
perforacija,
siv poudarek

 Standard
 Luxury Line
 Sport Line
 Paket M Sport

1

Prosimo, upoštevajte, da je barva notranjosti odvisna od izbrane barve oblazinjenja.

Na voljo s/z

2

Na voljo samo v kombinaciji s serijskimi sedeži.
Na voljo samo v kombinaciji s športnimi sedeži.

BMW Individual
stropna obloga
775 Anthracite
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 Dodatna oprema

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE.

ORIGINALNA OPREMA BMW.

Odkrijte več informacij z novo aplikacijo Katalogi BMW. Sedaj na voljo za vaš pametni telefon in tablico.

 Osnovna oprema

 18" lita alu. platišča Star-spoke
512 s praznovoznimi pnevmatikami,
velikost 8J x 18 s pnevmatikami
225/45 R18.

 16" lita alu. platišča V-spoke
4711, 2, Reflex Silver, velikost
7J x 16 s pnevmatikami 2 5/6
R16.

 16" lita alu. platišča Doublespoke 4731, 2 v barvi Reflex Silver,
velikost 7J x 16 s pnevmatikami
2 5/6 R16.

 16" lita alu. platišča Turbine
4721, 2, BMW EfficientDynamics,
Orbit Grey, stružena visok sijaj,
velikost 7J x 16 s pnevmatikami
2 5/6 R16.

 17" lita alu. platišča V-spoke
4793, 4, Reflex Silver, velikost
7,5J x 17 s pnevmatikami
2 5/55 R17.

 17" lita alu. platišča Multispoke 546, velikost 7,5J x 17
s pnevmatikami 2 5/55 R17.

 18" lita alu. platišča Y-spoke 484 s praznovoznimi pnevmatikami, Ferric
Grey, stružena visok sijaj, velikost 8J x 18 s pnevmatikami 225/45 R18.

1
2

Ni na voljo za 22 i, 218d, 218d xDrive, 22 d in 22 d xDrive Gran Tourer.
Ni na voljo za 225xe iPerformance.

3
4

 17" lita alu. platišča Double-spoke 385 v barvi Reflex Silver,
velikost 7,5J x 17 s pnevmatikami
2 5/55 R17.

Serijsko za 22 i, 218d, 218d xDrive, 22 d in 22 d xDrive Gran Tourer.
Za 225xe iPerformance ponovno na voljo od 07/19.

Oprema

 Dodatna oprema
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 Dodatki

 Sodoben strešni kovček črne
barve s stransko masko titan
srebrne barve ima prostornino
42 litrov in je primeren za montažo
na vse transportne sisteme BMW.
S pomočjo obojestranskega
sistema odpiranja s 3-kratnim
centralnim zaklepanjem na obeh
straneh, se lahko enostavno
natovarja in zavaruje pred krajo.

 Športna, brušena 19-palčna
M lita alu. platišča Double-spoke
766 M dvobarvnega videza Jet
Black mat imajo optimizirano
maso in M-logotip. Set letnih
kompletov koles s senzorji RDC
in praznovoznimi pnevmatikami,
velikost platišč 8 J x 19 s pnevmatikami 225/4 R19 93Y RSC.

 Sedež s patentiranimi
zračnimi blazinicami za otroke,
stare od pribl. 12 mesecev do
4 let (pribl. 9 – 18 kg).
 Otroški sedež, ki raste skupaj
z otrokom, je primeren za starost od pribl. 3 do 12 let (pribl.
15‒36 kg). S patentiranimi zračnimi blazinicami za posebej visoko
zaščito pred udarci.

 Univerzalno držalo je nastavljivo po velikosti in se pritrdi na ločen
osnovni nosilec ali dodatno opremo „Travel & Comfort“. Zagotavlja varno
oporo za mnoge tablice Apple ali Samsung z zaščitnim etuijem BMW
od 7 do 11 palcev, lahko se zavrti za 36 stopinj in se prilagodi po nagibu.

 Vodoodporna, trpežna in
nedrseča preproga z visokim
obodnim robom ščiti prtljažni
prostor pred umazanijo in vlago.

 Po meri narejena
vsevremenska predpražnika
z visokim robom privlačne oblike
ščitita prostor za noge spredaj
pred mokroto in umazanijo.

 Zložljiv zadnji nosilec za kolesa je lahek, vendar stabilen in z dopustno
obtežitvijo do 6 kg. Na vlečno kljuko se lahko namesti hitro in varno ter
omogoča prevoz dveh običajnih/električnih koles. V zloženem stanju pa ga
je mogoče udobno pospraviti v korito pod dnom v prtljažniku.

Odkrijte raznovrstne inovativne rešitve, ki so vam na voljo na področju zunanjosti,
notranjosti, komunikacij in informacij ter transportnih in prtljažnih rešitev. Vaš pooblaščeni
servis BMW vam bo z veseljem svetoval glede celotnega nabora originalne opreme BMW

in vam bo priskrbel tudi poseben katalog dodatne opreme. Več informacij najdete tudi na
www.bmw.si

Masa
Masa praznega vozila ES1
Masa praznega vozila v skladu
z ES (xDrive)1
Dovoljena skupna masa
Dovoljena skupna masa (xDrive)
Dopustna obremenitev
Dopustna obremenitev (xDrive)
Dovoljena skupna masa priklopnika
brez zavore2
Dovoljena skupna masa priklopnika
brez zavore (xDrive)2
Dovoljena skupna masa priklopnika
z zavoro, najv. 12/8 % naklon2
Dovoljena skupna masa priklopnika
z zavoro, najv. 12/8 % (xDrive)2
Prostornina prtljažnika

kg

1425

1430 [1460]

[1480]

–

1495 [1505]

1520 [1555]

[1545]

–

kg

–

–

–

[1595]

–

[1615]

[1615]

[1735]

kg
kg
kg
kg

1910
–
525
–

1935 [1945]
–
525 [525]
–

[1970]
–
[525]
–

–
[2090]
–
[525]

1965 [1975]
–
525 [525]
–

2010 [2040]
[2100]
525 [525]
[525]

[2045]
[2105]
[525]
[525]

–
[2180]
–
[515]

kg

695

695 [695]

[730]

–

705 [705]

725 [725]

[735]

–

kg

–

–

–

[750]

–

[750]

[750]

–

kg

1100/1100

1300/1300
[1300/1300]

[1500/1500]

–

1300/1300
[1300/1300]

1300/1300
[1300/1300]

[1500/1500]

–

kg
l

–

–

–

[1600/1600]

–

[1600/1600]

[1600/1600]

–

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

400–1350

3/4
1499
80 (109)/
4300–6500
190/
1380–3800

3/4
1499
103 (140)/
4500–6500
220/
1480–4200

4/4
1998
141 (192)/
5000–6000
280/
1350–4600

4/4
1998
170 (231)/
5000–6000
350/
1350–4500

3/4
1496
85 (116)/
4000
270/
1750–2250

4/4
1995
110 (150)/
4000
350/
1750–2500

4/4
1995
140 (190)/
4000
400/
1750–2500

3/4
1499
100 (136)/
4400–6000
220/
1400–4300

Motor BMW TwinPower Turbo4
cm3
kW (KM)/
1/min

Nazivna moč/vrtilna frekvenca
Najv. navor/vrtilna frekvenca

Nm/1/min

Največja moč
Največji navor
Sistemska moč
Sistemski navor

kW (KM)
Nm
kW (KM)
Nm

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

65 (88)
165
165 (224)
385

Tip baterije/neto kapaciteta baterije

Čas polnjenja (0–80 %)/(0–100 %)

kWh

–

–

–

–

–

–

–

km

–

–

–

–

–

–

–

h

–

–

–

–

–

–

–

litij-ionska/6,1
17,0 /
17,0/16,0 /
16,0
pribl. 2:00/
pribl. 2:30 ure

Prenos pogonske sile
Vrsta pogona
Osnovni menjalnik
Standardni menjalnik (xDrive)

sprednji

sprednji

sprednji

štirikolesni

sprednji

6-stopenjski
ročni

6-stopenjski
ročni

7-stopenjski
DCT

–

6-stopenjski
ročni

–

–

–

8-stopenjski
Steptronic

–

sprednji/
štirikolesni
6-stopenjski
ročni
8-stopenjski
Steptronic

sprednji/
štirikolesni
8-stopenjski
Steptronic
8-stopenjski
Steptronic

električni
štirikolesni
–
6-stopenjski
Steptronic

Hitrost vožnje
Največja hitrost
Največja hitrost (xDrive)
Največja električna hitrost
Pospešek 0–100 km/h
Pospešek (xDrive) 0–100 km/h

km/h
km/h
km/h
s
s

190
–
–
11,3

205 [205]
–
–
9,3 [9,3]

[229]
–
–
[7,4]

–
[235]
–
–

195 [194]
–
–
11,1 [11,1]

210 [210]
[209]
–
9,0 [9,1]

[224]
[222]
–
[7,6]

–
[202]
[125]
–

–

–

–

[6,5]

–

[9,0]

[7,5]

[6,7]

5,9–6,2
[6,8–7,1]
6,5–6,6
4,9–5,4
[5,2–5,5]
5,4–5,6
4,5–4,9
[4,7–5,0]
4,9–5,2
5,3–5,70
[5,3–5,8]
5,6–6,1
5,1–5,4
[5,3–5,7]
5,5–5,7

Poraba4, 5 – vsi motorji izpolnjujejo emisijski standard EU6
Nizka

l/100 km

8,2–8,4

Nizka (xDrive)

l/100 km

–

Srednja

l/100 km

6,1–6,6

Srednja (xDrive)

l/100 km

–

Visoka

l/100 km

5,4–5,8

Visoka (xDrive)

l/100 km

–

Zelo visoka

l/100 km

6,7–7,2

Največja vrednost (xDrive)

l/100 km

–

Kombinirana

l/100 km

6,4–6,8

Kombinirana (tehtna PHEV) (xDrive)
Kombinirana poraba električne
energije (tehtna ECAC)7
Emisijski standard (homologiran)

l/100 km

–

8,4–8,8
[8,9–9,3]
–
6,4–6,8
[6,7–7,0]
–
5,4–5,9
[5,8–6,1]
–
6,6–7,1
[6,7–7,2]
–
6,4–6,9
[6,7–7,1]
–

kWh/100 km

–

–

–6

–6
146–157
[153–161]

Kombinirane emisije CO2
Kombinirane emisije CO2
(tehtna PHEV) (xDrive)
Razred učinkovitosti (xDrive)
Prostornina posode za gorivo, pribl.

g/km
g/km
l

145–155

[7,3–7,6]

–

–

–6

5,8–5,9
[5,8–6,0]
–
4,7–5,1
[4,7–5,0]
–
4,3–4,6
[4,4–4,6]
–
4,9–5,3
[5,1–5,4]
–
4,8–5,1
[4,9–5,1]
–

–

–

–

–

–6
123–133
[128–134]

–6
133–143
[139–149]

[9,9–10,2]

–

–

–6

[7,2–7,6]

–

–

–6

[6,2–6,5]

–

–

–6

[7,2–7,7]

–

–

–6

–6

–6

[165–174]

–

6,7–6,8

–

7,0–7,4

–

5,1–5,5

–

5,5–5,8

–

4,7–5,1

–

4,9–5,3

–

5,3–5,8

–

5,5–5,9

–

–

–

–6

–

143–150

145–155

165–177

–6
51

–6
51

–6
51

–6
51

–6
51

–6
36

205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 V
7 J x 16
7 J x 16
7 J x 16
7,5 J x 17
7 J x 16
7 J x 16
7 J x 16
7,5 J x 17
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina
lahka zlitina

216d

218d
218d
xDrive

220d
220d
xDrive

–

–

–

[1685|1735]

[1690|1740]

2060|2155
[2090|2180]

[2140|2235]

2130|2215
[2155|2225]

2170|2270
[2205|2300]

[2220|2315]

kg

–

–

–

–

[2265|2360]

[2280|2375]

kg

630|680

630|680
[630|680]

[630|680]

630|680
[630|680]

630|680
[630|680]

[630|680]

kg

–

–

–

–

[630|680]

[630|680]

kg

730|730

735|735
[735|735]

[750|750]

750|750
[750|750]

750|750
[750|750]

[750|750]

kg

–

–

–

–

[750|750]

[750|750]

[1500/1500] |
[1500/1500]

1500/1500 |
1500/1500
[1500/1500] |
[1500/1500]

1500/1500 |
1500/1500
[1500/1500] |
[1500/1500]

[1500/1500] |
[1500/1500]

–

–

–

[1600/1600] |
[1600/1600]

[1600/1600] |
[1600/1600]

645–1905 |
560–1820

645–1905 |
560–1820

645–1905 |
560–1820

645–1905 |
560–1820

645–1905 |
560–1820

645–1905 |
560–1820

3/4
1499
80 (109)/
4300 – 6500
190/
1380–3800

3/4
1499
103 (140)/
4500–6500
220/
1480–4200

4/4
1998
141 (192)/
5000–6000
280/
1350–4600

3/4
1496
85 (116)/
4000
270/
1750–2250

4/4
1995
110 (150)/
4000
350/
1750–2500

4/4
1995
140 (190)/
4000
400/
1750–2500

sprednji/štirikolesni
8-stopenjski
Steptronic
8-stopenjski
Steptronic

l

Motor BMW TwinPower Turbo4
Valji/ventili
Delovna prostornina
Nazivna moč/vrtilna frekvenca

cm3
kW (KM)/ 1/
min
Nm/
1/min

Prenos pogonske sile
Vrsta pogona

sprednji

sprednji

sprednji

sprednji

sprednji/štirikolesni

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

7-stopenjski DCT

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

–

–

–

–

8-stopenjski
Steptronic

km/h

188|188

205|205
[205|205]

[222|222]

192|192
[192|192]

207|207
[207|207]

[220|220]

km/h

–

–

–

–

[205|205]

[218|218]

s

11,7|11,9

9,5|9,5
[9,6|9,8]

[7,6|7,8]

11,5|11,8
[11,5|11,8]

9,4|9,6
[9,4|9,6]

[8,0|8,2]

s

–

–

–

–

[9,4|9,6]

[7,8|8,0]

5,9 – 6,1
[5,9 – 6,2]
–
4,9 – 5,3
[4,8 – 5,1]
–
4,5 – 4,8
[4,5 – 4,7]
–
5,1 – 5,5
[5,3 – 5,6 ]
–
5,0 – 5,3
[5,0 – 5,3]
–
EU6
129 –140
[132 –139]

6,0 – 6,5
[6,9 – 7,4 ]
[6,4 – 6,5]
5,2 – 5,7
[5,4 – 5,8]
[5,5 – 5,8]
4,8 – 5,1
[4,9 – 5,2]
[5,1 – 5,4]
5,7 – 6,0
[5,8 – 6,1]
[6,1 – 6,4]
5,4 – 5,7
[5,6 – 6,0]
[5,7 – 5,9 ]
EU6
141 –149
[147 –156]

Standardni menjalnik

Hitrost vožnje
Največja hitrost 5 sedežev | 7 sedežev
Največja hitrost (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev
Pospešek 0–100 km/h
5 sedežev | 7 sedežev
Pospešek 0–100 km/h (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev

Poraba4, 5 – vsi motorji izpolnjujejo emisijski standard EU6
Nizka 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

8,3 – 8,6

Nizka (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

–

Srednja 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

6,3 – 6,8

Srednja (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

–

Visoka 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

5,6 – 6,1

Visoka (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

–

Zelo visoka 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

6,9 – 7,5

Zelo visoka (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

–

Kombinirana 5 sedežev | 7 sedežev

l/100 km

6,6 – 7,1

Kombinirana (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev
Emisijski standard (homologiran)
Kombinirane emisije CO2 5 sedežev |
7 sedežev
Kombinirane emisije CO2 (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev
Razred učinkovitosti (xDrive)
Prostornina posode za gorivo, pribl.

l/100 km

–
EU6

g/km
g/km
l

149 –161

6,7 – 7,3
[7,0 – 7,5]
–
6,9 – 7,5
[7,1 – 7,6]
–
5,7 – 6,3
[6,0 – 6,4]
–
6,6 – 7,2
[6,9 – 7,3]
–
8,7 – 9,2
[9,2 – 9,7]
–
EU6
153 –165
[159 –169]

[10,4 – 10,6]
–
[7,5 – 7,9]
–
[6,5 – 6,8]
[7,7 – 8,1]
[7,7 – 8,0]
–
EU6
[174 –181]

[6,8 – 6,9]
[7,2 – 7,7]
[5,4 – 5,8]
[5,7 – 6,1]
[5,1 – 5,4]
[5,3 – 5,7]
[5,8 – 6,2]
[6,0 – 6,3]
[5,6 – 5,9]
[5,9 – 6,2]
EU6
[147 –155]

–

–

–

–

[149 –155]

[154 –163]

–6
51

–6
51

–6
51

–6
51

–6
51

–6
51

205/60 R 16 V
7 J x 16
lahka zlitina

205/60 R 16 V
7 J x 16
lahka zlitina

205/55 R 17 W
7,5 J x 17
lahka zlitina

205/60 R 16 V
7 J x 16
lahka zlitina

205/55 R 17 W
7,5 J x 17
lahka zlitina

205/55 R 17 W
7,5 J x 17
lahka zlitina

Platišča/pnevmatike
Velikost pnevmatik
Velikost platišč
Material

2

–6
51

220i

–
2055|2160

–

11,7–12,6

–

218i

kg
kg

kg

–

–6
51

[1630|1680]

Dovoljena skupna masa priklopnika
z zavoro, najv. 12/8 % (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev2

1

–

1595|1645
[1615|1675]

1100/1100 |
1100/1100

–

–6

1555|1605
[1575|1615]

kg

7,3–7,8

–6

[1560|1610]

Dovoljena skupna masa priklopnika
z zavoro, najv. 12/8 % 5 sedežev |
7 sedežev2

5,5–5,9

138–148

1490|1540
[1515|1565]

1500/1500 |
1500/1500
[1500/1500] |
[1500/1500]

5,3–5,6

Platišča/pnevmatike
Velikost pnevmatik
Velikost platišč
Material

kg

Standardni menjalnik (xDrive)

Litij-ionska visokonapetostna baterija
Električni doseg (EAER)3, 8/električni
doseg v naselju (EAER za mesto)3, 8

Masa praznega vozila v skladu z ES
5 sedežev | 7 sedežev1
Masa praznega vozila v skladu
z ES (xDrive) 5 sedežev | 7 sedežev1
Dovoljena skupna masa 5 sedežev |
7 sedežev
Dovoljena skupna masa (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev
Dopustna obremenitev 5 sedežev |
7 sedežev
Dopustna obremenitev (xDrive)
5 sedežev | 7 sedežev
Dovoljena skupna masa priklopnika
brez zavore 5 sedežev | 7 sedežev2
Dovoljena skupna masa priklopnika
brez zavore (xDrive) 5 sedežev |
7 sedežev2

Najv. navor/vrtilna frekvenca

Motor eDrive

1485|1535

Masa

Prostornina prtljažnika
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Masa praznega vozila ES se nanaša na vozilo s standardno opremo in ne vključuje nobene dodatne opreme. V masi praznega vozila je upoštevanih 9 % polnjenja posode za gorivo
in 75 kg za voznika. Dodatna oprema lahko spremni maso vozila, obremenitev in, prek vpliva na aerodinamiko, tudi največjo hitrost.
Dejanska skupna masa priklopnika ne sme presegati največje dovoljene pripete mase upoštevajoč največjo dovoljeno vertikalno obremenitev vlečne sklopke.
3
Doseg je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti: osebnega sloga vožnje, stanja cest, zunanje temperature, ogrevanja/klimatizacije, predhodnega temperiranja in izbrane opreme.
4
Podatki za moč bencinskih motorjev se nanašajo na obratovanje z neosvinčenim bencinom z oktanskim številom 98 (ROŠ). Podatki za porabo se nanašajo na obratovanje z referenčnim
gorivom v skladu z Uredbo (ES) 2 7/715. Dovoljen je tudi neosvinčen bencin z oktanskim številom 91 (ROŠ) in več z največjim deležem etanola 1 % (E1 ). Podjetje BMW priporoča
uporabo neosvinčenega bencina super z oktanskim številom 95 (ROŠ).
5
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP).
Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2,
saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi. Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije
o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v „Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila“,
ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije. Vrednosti so določene na podlagi osnovne konfiguracije, ki upošteva izbrano opremo vozila ter določeno
velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
6
Začasne vrednosti; manjkajoče vrednosti niso bile na voljo ob zaključku redakcije.
7
ECAC (poraba električne energije v načinu praznjenja baterije).
8
EAER (enakovredno popolnoma električnemu dosegu).
Vrednosti v [] veljajo za vozila z menjalnikom Steptronic.

BMW 220i ACTIVE TOURER S SPORT LINE:
4-valjni bencinski motor BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 KM), 18" lita alu.
platišča Star-spoke 512, kovinska barva zunanjosti Sunset Orange, sedeži
v kombinaciji blago/Sensatec v barvi Anthracite z oranžnim poudarkom, notranje
obloge Aluminium, po dolžine fino brušene, z okrasno letvijo Pearl Gloss Chrome.
BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER S PAKETOM M SPORT:
4-valjni dizelski motor BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 KM), 18" M lita alu.
platišča Double-spoke 486 M, kovinska barva zunanjosti Estoril Blue, sedeži v črnem
usnju Dakota z modrim poudarkom, notranje obloge Aluminium Hexagon z okrasno
letvijo Pearl Gloss Chrome.
BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER S SPORT LINE:
3-valjni bencinski motor BMW TwinPower Turbo in elektromotor s sistemsko močjo
165 kW (224 KM), 17" M lita alu. platišča Double-spoke 549, kovinska barva
zunanjosti Glacier Silver, sedeži v usnju Dakota v barvi Oyster s sivim poudarkom,
notranje obloge Aluminium, po dolžine fino brušene, z okrasno letvijo Pearl Gloss
Chrome.
Ta katalog prikazuje modele, obsege opreme in možnosti konfiguracije (osnovna in
dodatna oprema) vozil, ki jih podjetje BMW AG dobavlja za nemški trg. Obsegi opreme in možnosti konfiguracije v zvezi z osnovno in dodatno opremo posameznih modelov se lahko razlikujejo po zaključku redakcije tega medija z dne 15.11.2 18, kakor
tudi v drugih državah članicah Evropske unije. Vaš lokalni trgovec z vozili BMW vas bo
z veseljem seznanil z vsemi podrobnostmi. Pridržana pravica do sprememb oblike in
opreme.
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soglasjem podjetja BMW AG, München.
4 11 002 058 56 1 2019 BC. Natisnjeno v Nemčiji 2019.

