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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΕΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;
Είναι βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον: χαμηλότερες
εκπομπές ρύπων και μικρότερο κόστος λειτουργίας/συντήρησης σε
σχέση με μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Λειτουργίες eDrive – διασκεδαστική οδήγηση και συναρπαστική
εμπειρία ηλεκτροκίνησης.
Προνοητικό Υβριδικό Σύστημα Κίνησης-Μετάδοσης – επιτρέπει
την κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την
προγραμματισμένη διαδρομή με τη χρήση της ενεργής
καθοδήγησης διαδρομής. Κίνηση με την αποκλειστική χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές ρύπων.
Πρωτοποριακό σύστημα ConnectedDrive, συμπεριλαμβάνει σημεία
φόρτισης.
Μηδενικό ή μειωμένο Τέλος Ταξινόμησης.
Δυνατότητα χρήσης βοηθητικού συστήματος θέρμανσης και
ψύξης – εξασφαλίζει την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό
του αυτοκινήτου πριν να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας.
Ευκολία φόρτισης – τα ηλεκτρικά οχήματα εξοικονομούν χρόνο, το
97% της φόρτισης πραγματοποιείται στο σπίτι ή στο γραφείο.
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Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW i3/i3s.

i3 - 41.300 €
i3s - 45.050 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

BMW i3s

BMW i3

Απολαύστε ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στις ηλεκτρικές σας διαδρομές με τα BMW i3 και BMW i3s που διαθέτουν βελτιωμένη μπαταρία
υψηλής τάσης 120 Ah και ηλεκτρική αυτονομία έως και 308 χιλιόμετρα. Ζήστε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης χωρίς εκπομπές ρύπων!

Ηλεκτρική
αυτονομία

308 km
Ηλεκτρική
αυτονομία

284 km

Χωρητικότητα
μπαταρίας
kWh

Ηλεκτρική
κατανάλωση

42

15.3

Χωρητικότητα
μπαταρίας
kWh

Ηλεκτρική
κατανάλωση

42

16.2

kWh/
100km

kWh/
100km

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

170 HP

7.3 sec

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

184 HP

6.9 sec

Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW i8 COUPÉ.

i8 Coupé -167.000 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Με τη νεότερη τεχνολογία eDrive και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, το βραβευμένο BMW i8 Coupé με την εμβληματική σχεδίαση είναι ένα
πραγματικά επαναστατικό αυτοκίνητο. Με τον υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα και τον ηλεκτροκινητήρα, οι οποίοι εξασφαλίζουν
επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε μόλις 4,4 δευτερόλεπτα, και τη μοναδική αρχιτεκτονική LifeDrive για άριστη κατανομή του βάρους, το
αυτοκίνητο προσφέρει μια μοναδικά απολαυστική εμπειρία.
Ηλεκτρική αυτονομία

53 km

48 g/km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

11.6 kWh

Κατανάλωση

Εκπομπές ρύπων

1.499 cm
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Σημείωση: Τα τεχνικά στοιχεία είναι βασισμένα στον κύκλο μέτρησης WLTP.

Ηλεκτρική κατανάλωση

2.1 l/100km

13.8 kWh/100km

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

374 HP

4.4 sec
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Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW i8 ROADSTER.

i8 Roadster -185.200 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε γνώμη για τα plug-in υβριδικά. Με τη νεότερη τεχνολογία eDrive και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, το BMW i8
Roadster αποδίδει μεγαλύτερη ισχύ και έχει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία. Προσθέστε σ' αυτά τον υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα,
ο οποίος σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα εξασφαλίζει επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα, και τη μοναδική
αρχιτεκτονική LifeDrive για άριστη κατανομή του βάρους, και θα έχετε το νέο σύμβολο της οδηγικής απόλαυσης.
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

Κατανάλωση

Ηλεκτρική κατανάλωση

52 km

50 g/km

2.2 l/100km

14.0 kWh/100km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

11.6 kWh

1.499 cm

3

374 HP

4.6 sec

Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW 225xe
ACTIVE TOURER.

225xe - 45.400 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Η BMW 225xe Active Tourer είναι γεμάτη ενέργεια. Χάρη στον πρωτοποριακό συνδυασμό της τεχνολογίας BMW eDrive και του κινητήρα
βενζίνης, προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία ηλεκτροκίνησης και επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα. Σε
συνδυασμό με το BMW EfficientDynamics, το αυτοκίνητο έχει αυτονομία έως και 53 km με αποκλειστική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας –
χωρίς εκπομπές ρύπων και με διάρκεια φόρτισης κάτω από 2,5 ώρες*.
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

53 km

38 g/km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

10 kWh

1.499 cm

Κατανάλωση

3

Σημείωση: Τα τεχνικά στοιχεία είναι βασισμένα στον κύκλο μέτρησης WLTP.
* Φόρτιση μπαταρίας έως και 80% με το BMW i Wallbox.

Ηλεκτρική κατανάλωση

1.7 l/100km

14.5 kWh/100km

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

224 HP

6.7 sec
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Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW 330e.

330e - 52.650 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Με τον συνδυασμό ηλεκτροκινητήρα BMW και τετρακύλινδρου κινητήρα βενζίνης TwinPower Turbo, η BMW 330e Sedan αποτελεί από μόνη
της μια ξεχωριστή κατηγορία. Με ηλεκτρική αυτονομία έως και 58 χιλιόμετρα και επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,9
δευτερόλεπτα, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε την plug-in υβριδική τεχνολογία (PHEV).
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

Κατανάλωση

Ηλεκτρική κατανάλωση

58 km

32 g/km

1.4 l/100km

15.8 kWh/100km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

12 kWh

1.998 cm
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292 HP

5.9 sec

Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):
530e - 67.400 €
530e xDrive - 70.450 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

BMW 530e.

Σκεφθείτε δημιουργικά. Ακολουθήστε την εποχή. Αυτές είναι οι δύο βασικές φιλοσοφίες για τη βιωσιμότητα στην αυτοκίνηση. Η BMW 530e
Sedan υιοθετεί απόλυτα αυτές τις δύο προσεγγίσεις και βρίσκεται μπροστά από την εποχή της. Προσφέρει οδηγική απόλαυση που ηλεκτρίζει και
επιπλέον ισχύ όταν τη χρειαστείτε, χάρη στο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Αυτό το plug-in υβριδικό αντιπροσωπεύει το μέλλον της Απόλυτης
Οδηγικής Απόλαυσης. Διατίθεται και με τεχνολογία xDrive.
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

56 km

37 g/km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

12 kWh

1.998 cm

Κατανάλωση
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Σημείωση: Τα τεχνικά στοιχεία είναι βασισμένα στον κύκλο μέτρησης WLTP.

Ηλεκτρική κατανάλωση

1.6 l/100km

16.3 kWh/100km

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

252 HP

6.1 sec
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Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW 745e/Le.

745e - 123.500 €
745Le - 125.850 €
745Le xDrive - 131.000 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Ένα ακόμα υβριδικό; Καθόλου. Η νέα plug-in υβριδική BMW 745e, διαθέσιμη και με μακρύ μεταξόνιο και με τεχνολογία xDrive, συνδυάζει μια νέα
μπαταρία υψηλής τάσης με έναν εξακύλινδρο κινητήρα. Το αποτέλεσμα δεν χωρά αμφισβήτηση. Το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων ενσωματώνεται
τώρα στον ηλεκτροκινητήρα και εξασφαλίζει τελική ταχύτητα μέχρι και 140 km/h και αυτονομία μέχρι και 50 km (ανάλογα με τους επιλεγμένους
τροχούς) στην αποκλειστική κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια.
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

Κατανάλωση

Ηλεκτρική κατανάλωση

50 km

45 g/km

2.0 l/100km

17.4 kWh/100km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

12 kWh

2.998 cm
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394 HP

5.2 sec

Προτεινόμενη Λιανική
Τιμή (μετά φόρων):

BMW X5 xDRIVE45e.

X5 xDrive45e - 95.250 €

Σαρώστε με το κινητό
σας τον QR κωδικό για
να μάθετε περισσότερα.

Εάν θέλεις να αποκτήσεις το προβάδισμα βιώσιμα και με υπευθυνότητα θα πρέπει να εξελίξεις προηγμένες τεχνολογίες. Η BMW X5 xDrive45e
δείχνει τον δρόμο με την τεχνολογία eDrive του BMW EfficientDynamics. Το αποτέλεσμα: μεγαλύτερη ισχύς, ταχύτερη επιτάχυνση, μεγαλύτερη
αυτονομία, αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και ακόμα πιο χαμηλές εκπομπές ρύπων. Ωστόσο, στο εσωτερικό της plug-in υβριδικής
BMW X5 τα συναισθήματα δεν γνωρίζουν όρια.
Ηλεκτρική αυτονομία

Εκπομπές ρύπων

87 km

28 g/km

Χωρητικότητα μπαταρίας

Κυβισμός

24 kWh

2.998 cm

Κατανάλωση
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Σημείωση: Τα τεχνικά στοιχεία είναι βασισμένα στον κύκλο μέτρησης WLTP.

Ηλεκτρική κατανάλωση

1.2 l/100km

23.3 kWh/100km

Μέγιστη ισχύς

Επιτάχυνση 0–100 km/h

394 HP

5.6 sec
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GROUP

