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ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
CONNECTED TO PERFORM.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ M ΚΑΙ ΤΟ BMW xDRIVE* || ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΠΟΡ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ* || ΑΝΕΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΠΟΡ ΚΙΒΩΤΙΟ 8 ΣΧΕΣΕΩΝ STEPTRONIC* || ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BMW
TWIN POWER TURBO ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO PRO || ΜΕ
DRIVING ASSISTANT* ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ || ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
ΜΑΥΡΟ* || ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED* || ΑΨΟΓΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟ
ΠΟΥ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ* || ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟ: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ||
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΕΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONNECTED DRIVE* ||
BMW CONNECTED || ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ: ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ONLINE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ*

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ
ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ.
BMW M140i xDRIVE ΜΕ ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
M PERFORMANCE TWIN POWER TURBO || ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ || ΣΕ 4,4 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ 100 KM/H || 250 KW (340 HP) || ΡΟΠΗ 500 NM

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατηγορία αποδοτικότητας θα βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον τιμοκατάλογο.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

ΣΠΟΡ, ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΘΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ || ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ || ΚΟΝΤΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ || ΦΑΡΔΙΑ, ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ || ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ*

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΑΤΕΡΜΟΝΗ ΟΔΗΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙΤΕ, ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ, ΦΤΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. ΤΩΡΑ ΠΙΟ
ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΑΡΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡ
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ, Η BMW ΣΕΙΡΑ 1 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΛΑΧΤΑΡΑ
Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΑ
ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ – ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

www.bmw.com/efficientdynamics

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
Περισσότερη δύναμη από 3 έως 12
κυλίνδρους: χαμηλή κατανάλωση,
έντονη εμπειρία οδήγησης – οι κινητήρες BMW TwinPower Turbo
συνδυάζουν κορυφαία δυναμική με τη
μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα
χάρη στα εξελιγμένα συστήματα ψεκασμού, τον μεταβλητό έλεγχο της
ισχύος και την έξυπνη τεχνολογία
υπερτροφοδότησης. Ανεξάρτητα από
το καύσιμο, ανεξάρτητα από τους κυλίνδρους: οι κινητήρες της οικογένειας
BMW EfficientDynamics παρουσιάζουν μια αισθητά καλύτερη ανάπτυξη
ισχύος και πιο άμεση απόκριση από τις
χαμηλές στροφές λειτουργίας ενώ
αποδεικνύονται ιδιαίτερα οικονομικοί
και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους.

33% λιγότερες εκπομπές CO2 από το
2000: το BMW EfficientDynamics
είναι ένα πακέτο τεχνολογιών το οποίο
δεν περικλείει μόνο το σύστημα μετάδοσης της κίνησης αλλά ολόκληρη τη
σχεδίαση του αυτοκινήτου και την
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας. Οι
πρωτοποριακές τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό
κάθε αυτοκινήτου BMW, συμβάλλουν
στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας. Με τα μέτρα βελτίωσης της
αποδοτικότητας των κινητήρων, την
εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, την κατασκευή χαμηλού βάρους και τις αεροδυναμικές βελτιώσεις, η BMW
κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές
CO2 του στόλου των αυτοκινήτων της
κατά 33%.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ.
Λιγότερο βάρος με την έξυπνη κατασκευή χαμηλού βάρους. Μελετημένη
μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια –
έξυπνη κατασκευή χαμηλού βάρους
σημαίνει ότι σε κάθε σημείο του αυτοκινήτου επιλέγεται και τοποθετείται το
ιδανικό υλικό. Με τα εξαιρετικά ελαφριά υλικά προηγμένης τεχνολογίας,
όπως το αλουμίνιο και τα ανθρακονήματα, το BMW EfficientLightweight
στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση βάρους. Έτσι μπορούν να διαμορφωθούν ακόμα πιο
δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης,
αλλά και να βελτιωθεί η ευστάθεια,
η ασφάλεια και η άνεση.

BMW 116i2
– Τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo με ισχύ
80 kW (109 hp) και ροπή 180 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 10,9 δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: 195 km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 5,4–5,0 l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 126 –116 g/km

BMW 114d*
– Τρικύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με ισχύ
70 kW (95 hp) και ροπή 235 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 12,4 δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: 185 km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 4,2– 4,1 l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 111–107 g/km

BMW 118i2
– Τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo με ισχύ
100 kW (136 hp) και ροπή 220 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 8,5 [8,7] δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: 210 [210] km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 5,4 – 5,0 [5,2– 4,8] l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 126 –116 [122–112] g/km

BMW 116d*
– Τρικύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με ισχύ
85 kW (116 hp) και ροπή 270 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 10,5 [10,5] δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: 200 [200] km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό
κύκλο: 4,3 – 4,2 [4,5 – 4,4] l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 114 –111 [118 –116] g/km

BMW 120i2, 3
– Τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo με
ισχύ 135 kW (184 hp) και ροπή 290 [270] Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 7,1 [7,1] δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: 230 [225] km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 6,1– 5,7 [5,9 – 5,5] l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 140 –131 [135 –126] g/km
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ο Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής
Εμπειρίας προσφέρει στον οδηγό τη
δυνατότητα επιλογής της βασικής λειτουργίας COMFORT, της πιο αποδοτικής λειτουργίας ECO PRO και των
λειτουργιών SPORT και SPORT+1 για
ακόμα πιο δυναμική οδήγηση. Η λειτουργία ECO PRO προσαρμόζει τα
χαρακτηριστικά του πεντάλ γκαζιού
και του αυτόματου κιβωτίου
Steptronic, καθώς και τις ρυθμίσεις
του συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη
δυνατή οικονομία καυσίμου.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT
Έξυπνη κατασκευή χαμηλού βάρους
BMW σημαίνει χρήση του σωστού
υλικού για τα σωστά εξαρτήματα
του αυτοκινήτου. Για κάθε εξάρτημα
επιλέγεται το καταλληλότερο υλικό.
Αυτή η φιλοσοφία, γνωστή και ως
BMW EfficientLightweight, αποτελεί
μέρος της στρατηγικής BMW Efficient
Dynamics και εφαρμόζεται σε κάθε
BMW.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO
START/STOP
Η Λειτουργία Auto Start/Stop αδρανοποιεί αυτόματα τον κινητήρα όταν το
αυτοκίνητο ακινητοποιείται προσωρινά
(π.χ. στα φανάρια ή σε μποτιλιάρισμα)
μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση
καυσίμου. Όταν ο οδηγός πατήσει το
πεντάλ συμπλέκτη (χειροκίνητο κιβώτιο) ή απομακρύνει το πόδι του από το
πεντάλ φρένων (κιβώτιο Steptronic),
ο κινητήρας τίθεται αυτόματα και πάλι
σε λειτουργία, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

BMW 125i2
– Τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo με
ισχύ 165 kW (224 hp) και ροπή 310 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: [6,1] δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: [243] km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: [5,9 – 5,7] l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: [134 –130] g/km
BMW M140i2, 3/M140i xDrive2
– Εξακύλινδρος κινητήρας βενζίνης M Performance TwinPower
Turbo με ισχύ 250 kW (340 hp) και ροπή 500 Nm.
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 4,8 [4,6] δευτερόλεπτα
(xDrive: [4,4] δευτερόλεπτα).
Τελική ταχύτητα: 250 [250] km/h (xDrive: [250] km/h)
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 7,8 [7,1] l/100 km
(xDrive: [7,4] l/100 km)
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 179 [163] g/km (xDrive: [169] g/km)

H BMW ΣΕΙΡΑ 1 – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ.
Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία εξοπλισμού.
Τα μοντέλα/εκδόσεις κινητήρων, για τα/τις οποία/ες ισχύουν αυτές οι τιμές, μπορούν
να παραγγελθούν μέχρι τις 15.04.2018. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW.
3
Το χειροκίνητο κιβώτιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 05/2018.
1

2

Τα στοιχεία για τις επιδόσεις, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ισχύουν για
αυτοκίνητα με το κιβώτιο του βασικού εξοπλισμού. Οι τιμές σε [ ] ισχύουν για τα αυτοκίνητα
με το αυτόματο κιβώτιο Steptronic.
Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων VO
(EU) 2007/715 στην αντίστοιχη ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία αναφέρονται για αυτοκίνητο
με βασικό εξοπλισμό για την αγορά της Γερμανίας, στο εύρος τιμών λαμβάνονται υπόψη

BMW 118d/118d xDrive*
– Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με ισχύ
110 kW (150 hp) και ροπή 320 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 8,4 [8,2] δευτερόλεπτα
(xDrive: 8,5 δευτερόλεπτα). Τελική ταχύτητα: 212 [212] km/h
(xDrive: 210 km/h)
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο:
4,6 – 4,4 [4,5 – 4,4] l/100 km (xDrive: 5,2 – 5,1 l/100 km)
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 120 –115 [118 –115] g/km
(xDrive: 138 –135 g/km)
BMW 120d/120d xDrive*
– Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με ισχύ
140 kW (190 hp) και ροπή 400 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 7,2 [7,1] δευτερόλεπτα
(xDrive: [6,9] δευτερόλεπτα). Τελική ταχύτητα: 228 [228] km/h
(xDrive: [222] km/h)
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό
κύκλο: 4,7– 4,6 [4,6 – 4,5] l/100 km (xDrive: [5,2 – 5,1] l/100 km)
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 124 –121 [121–120] g/km
(xDrive: [138 –135] g/km)
BMW 125d*
– Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με ισχύ
165 kW (224 hp) και ροπή 450 Nm
– Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: [6,4] δευτερόλεπτα
Τελική ταχύτητα: [240] km/h
– Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: [4,8 – 4,7] l/100 km
– Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: [126 –123] g/km

οι διαστάσεις των επιλεγμένων ζαντών και ελαστικών καθώς και ο προαιρετικά διαθέσιμος
εξοπλισμός και μπορούν να αλλάξουν κατά τη διαμόρφωση. Τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα
που επισημαίνονται με * έχουν υπολογιστεί με βάση τον νέο κύκλο μετρήσεων WLTP ενώ
έχει γίνει αναγωγή ως προς τον κύκλο NEFZ για σκοπούς σύγκρισης.
Περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την
κατηγορία αποδοτικότητας θα βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον τιμοκατάλογο.

BMW ConnectedDrive

BMW Personal CoPilot

Δικτύωση που απελευθερώνει.

Στο πλευρό σας, όταν το θελήσετε.
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ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.
ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ BMW.
Απολαύστε κορυφαία άνεση και ασφάλεια
με το BMW Personal CoPilot. Στην οδήγηση ή το παρκάρισμα: τα συστήματα υποστήριξης οδηγού BMW Personal CoPilot
παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη σε κάθε
περίσταση. Τα σύγχρονα συστήματα ραντάρ, υπέρηχων και καμερών καταγράφουν
την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο και
αποτελούν τη βάση των συστημάτων υποστήριξης οδηγού. Ενεργοποιούνται κατά
βούληση ή λειτουργούν στο παρασκήνιο ως
βοηθοί έκτακτης ανάγκης: τα συστήματα
υποστήριξης BMW Personal CoPilot κάνουν κάθε διαδρομή με την BMW σας
ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

ΕΝΕΡΓΌ CRUISE CONTROL
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ STOP&GO
Το Ενεργό Cruise Control1, 4 με λειτουργία
Stop&Go και Προειδοποίηση Προσέγγισης
με λειτουργία φρεναρίσματος, διατηρεί
σταθερή την ταχύτητα που έχει προεπιλέξει
ο οδηγός. Το αυτοκίνητο αναλαμβάνει την
επιτάχυνση και το φρενάρισμα, ενώ διατηρεί την προκαθορισμένη απόσταση από
το προπορευόμενο όχημα, ακόμα και στην
πυκνή κυκλοφορία, μέχρι και την πλήρη
ακινητοποίηση σε μποτιλιάρισμα.

Η αυτόνομη οδήγηση δεν είναι ουτοπία,
είναι το μέλλον: σε όλο τον κόσμο κινούνται
αυτοκίνητα δοκιμής με BMW Personal
CoPilot τελείως αυτόνομα, χωρίς την επέμβαση του οδηγού. Δείχνουν με πραγματικά
εντυπωσιακό τρόπο πώς θα διαμορφωθεί η
κινητικότητα στο εγγύς μέλλον, ενώ δίνουν
και μια πρόγευση για το επόμενο βήμα της
οδηγικής απόλαυσης. Το BMW Personal
CoPilot προσφέρει μια σειρά έξυπνων συστημάτων ημιαυτόνομης οδήγησης, τα οποία
υποστηρίζουν ενεργά και ξεκουράζουν τον
οδηγό σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.
Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης1, 4
διευκολύνει το παράλληλο και κάθετο παρκάρισμα. Το σύστημα υπολογίζει το μέγεθος των ελεύθερων θέσεων στάθμευσης
δίπλα από τις οποίες περνά το αυτοκίνητο
με μικρή ταχύτητα. Όταν βρεθεί μια κατάλληλη ελεύθερη θέση στάθμευσης, το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης αναλαμβάνει
τον έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης, ενώ
ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιλογή
της σωστής ταχύτητας και τη χρήση των
πεντάλ του γκαζιού και του φρένου.
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40 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.

Για να μη χαίρεστε με την BMW σας μόνο
την οδήγηση, αλλά και το παρκάρισμα,
υπάρχουν τα έξυπνα συστήματα υποστήριξης στάθμευσης από το BMW Personal
CoPilot. Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης εντοπίζει κατάλληλες θέσεις στάθμευσης καθώς το αυτοκίνητο περνά δίπλα
από αυτές και εκτελεί τη διαδικασία στάθμευσης μερικώς ή πλήρως αυτόνομα, ανάλογα με το μοντέλο BMW. Ο βαθμός αυτοματοποίησης θα εξελιχθεί στο μέλλον
ακόμα περισσότερο, ώστε η αναζήτηση
θέσης και η αυτόνομη στάθμευση να είναι
εφικτή χωρίς την παρουσία του οδηγού.

Εστιάζοντας εξαρχής στο μέλλον: η BMW
ξεκίνησε τη δικτυωμένη κινητικότητα από
τη δεκαετία του '70. Το 1999 αποτέλεσε
ένα ακόμα ορόσημο του ψηφιακού μέλλοντος με την τοποθέτηση σταθερής κάρτας
SIM στο αυτοκίνητο. Ακολούθησαν οι
πρώτες online υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες
Google, καθώς και τα πρωτοποριακά συστήματα ενδείξεων, όπως το BMW HeadUp
Display. Στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα οι
απαιτήσεις του οδηγού: η BMW, ως πρώτος
κατασκευαστής premium αυτοκινήτων,
προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης κράτησης και πληρωμής των υπηρεσιών στο
BMW ConnectedDrive Store, τόσο από
το αυτοκίνητο όσο και από τον υπολογιστή
του σπιτιού. Με την παρουσίαση του BMW
Connected και του Open Mobility Cloud,
η BMW πραγματοποιεί ένα ακόμα βήμα
προς το μέλλον της κινητικότητας.

Οι Υπηρεσίες ConnectedDrive αποτελούν
τη βάση για τις έξυπνες υπηρεσίες BMW
ConnectedDrive. Ο εξοπλισμός επιτρέπει
την πρόσβαση στο BMW ConnectedDrive
Store, από όπου μπορείτε οποιαδήποτε
στιγμή να συνδυάσετε υπηρεσίες ανάλογα
με τις προσωπικές σας ανάγκες, να τις
παραγγείλετε ή να τις παρατείνετε  για
παράδειγμα με την Υπηρεσία Υποστήριξης
ή την Online Ψυχαγωγία. Κάθε διαδρομή
μετατρέπεται σε μια άνετη και διασκεδαστική εμπειρία.

Το Driving Assistant1, 4 συνδυάζει τα συστήματα Προειδοποίησης Εγκατάλειψης Λωρίδας και Προειδοποίησης Προσέγγισης. Σε
ταχύτητες από 10 έως 60 km/h, η Προειδοποίηση Προσέγγισης και Προειδοποίηση
Πεζών με λειτουργία φρεναρίσματος στην
πόλη σάς ειδοποιεί όταν εμφανιστεί κίνδυνος σύγκρουσης με άλλα οχήματα ή πεζούς. Σε περίπτωση ανάγκης φρενάρει
αυτόνομα το αυτοκίνητο. Σε ταχύτητες
πάνω από 70 km/h, η Προειδοποίηση Εγκατάλειψης Λωρίδας προειδοποιεί τον οδηγό
με δονήσεις του τιμονιού όταν αυτός αρχίσει άθελά του να παρεκκλίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι Υπηρεσίες ConnectedDrive1 αποτελούν
τη βάση για τη χρήση των έξυπνων λειτουργιών BMW ConnectedDrive με τις εκτεταμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.

Η BMW ΣΕΙΡΑ 1. ΤΡΙΘΥΡΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΥΡΗ.

ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟ
BMW CONNECTED.
Τι θα λέγατε εάν από εδώ και στο εξής δεν
αργούσατε ποτέ ξανά στο ραντεβού σας;
Εάν η BMW σας γνωρίζει τους αγαπημένους σας προορισμούς; Τι θα λέγατε για
την αξιόπιστη πλοήγηση, είτε βρίσκεστε
μέσα στο αυτοκίνητο είτε όχι; Το BMW
Connected σάς παρέχει τις πληροφορίες
που επιθυμείτε, όπου και όποτε τις χρειαστείτε. Το BMW Connected είναι ένας
προσωπικός βοηθός κινητικότητας, ο οποίος σας διευκολύνει στις καθημερινές σας
μετακινήσεις και σας βοηθά να φτάσετε
στον προορισμό σας έγκαιρα και ξεκούραστα. Με την εφαρμογή BMW Connected,
μέσω του smartphone ή του smartwatch,
έχετε στη διάθεσή σας πληροφορίες που
αφορούν στην κινητικότητά σας, όπως π.χ.
η ιδανική χρονική στιγμή αναχώρησης, τις
οποίες μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας
στο αυτοκίνητό σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
CONNECTED DRIVE.

DRIVING ASSISTANT.

Το Key Visual του BMW Personal CoPilot που παρουσιάζεται εδώ είναι μια υποδειγματική, καλλιτεχνική απεικόνιση, η οποία μπορεί να διαφέρει ως προς την κατασκευή και τον εξοπλισμό
του μοντέλου BMW που περιγράφεται σε αυτό το μέσο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
BMW CONNECTED DRIVE STORE.

BMW CONNECTED.
Το BMW Connected2 είναι ένας προσωπικός βοηθός κινητικότητας που υποστηρίζει
τις καθημερινές μετακινήσεις και βοηθά
τον οδηγό να φτάνει ξεκούραστα και έγκαιρα
στον προορισμό του. Οι πληροφορίες που
σχετίζονται με την κινητικότητα, όπως συστάσεις για την ιδανική ώρα αναχώρησης
διατίθενται και μέσω συμβατού smartphone
ή smartwatch3 και μπορούν να μεταφερθούν και στο αυτοκίνητο.

Το BMW Connected ενημερώνει τους
χρήστες μέσω συμβατού smartphone ή
smart watch1, 3 για την υπολογισμένη ώρα
αναχώρησης, προκειμένου να φτάσουν
έγκαιρα στον επόμενο προορισμό τους.
Το σύστημα υπολογίζει την προτεινόμενη
ώρα αναχώρησης με βάση τα δεδομένα
πραγματικού χρόνου για την κυκλοφορία.

Η BMW ΣΕΙΡΑ 1. ΤΡΙΘΥΡΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΥΡΗ.
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Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση είναι οι Υπηρεσίες ConnectedDrive.

3
4

Το smartphone και το smartwatch δεν αποτελούν στοιχεία εξοπλισμού του BMW Connected.
Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία εξοπλισμού.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Πρωτοπορία και τεχνολογία

 Βασικός εξοπλισμός

Η ιδανική κατανομή βάρους στους άξονες σε αναλογία
50:50 εξασφαλίζει κορυφαία κατευθυντική ευστάθεια, ευέλικτη
οδική συμπεριφορά και υψηλή ακρίβεια απόκρισης του συστήματος
διεύθυνσης.
Το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive κατανέμει ομαλά
και με μεταβλητό τρόπο τη ροπή ανάμεσα στους μπροστινούς και
τους πίσω τροχούς εξασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια πρόσφυσης,
δυναμική και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Για ακόμα
μεγαλύτερη ευελιξία, η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κατανομή της ισχύος εξουδετερώνει τις τάσεις υποστροφής ή υπερστροφής.

1
2

Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.
Βασικός εξοπλισμός στις 125i, 120d xDrive και 125d.
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 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Οι Προσαρμοζόμενοι Προβολείς με τεχνολογία LED
περιλαμβάνουν ενσωματωμένα φλας, φώτα διασταύρωσης και
πορείας, καθώς και φώτα ημέρας για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άριστο φωτισμό του δρόμου. Το Σύστημα Υποβοήθησης
Φώτων Πορείας και οι Προσαρμοζόμενοι Προβολείς με μεταβλητή διασπορά φωτός βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα τη νύχτα – για ξεκούραστη οδήγηση όπως και σε συνθήκες ημέρας.

 Το Driving Assistant συνδυάζει τα συστήματα Προειδοποίησης Εγκατάλειψης Λωρίδας και Προειδοποίησης Προσέγγισης. Σε
ταχύτητες από 10 έως 60 km/h, η Προειδοποίηση Προσέγγισης και
Προειδοποίηση Πεζών με λειτουργία φρεναρίσματος στην πόλη σάς
ειδοποιεί όταν εμφανιστεί κίνδυνος σύγκρουσης με άλλα οχήματα ή
πεζούς. Σε περίπτωση ανάγκης φρενάρει αυτόνομα το αυτοκίνητο.
Σε ταχύτητες πάνω από 70 km/h, η Προειδοποίηση Εγκατάλειψης
Λωρίδας προειδοποιεί τον οδηγό με δονήσεις του τιμονιού όταν αυτός αρχίσει άθελα να παρεκκλίνει από τη λωρίδα του.

 Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού αποτελούν μέρος ενός
ιδανικά συνδυασμένου συστήματος στοιχείων ασφαλείας σε μια
BMW. Συνολικά έξι αερόσακοι παρέχουν στοχευμένη προστασία:
αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, αερόσακοι κεφαλής για όλες
τις επιφάνειες των πλευρικών παραθύρων και πλευρικοί αερόσακοι στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων.

 Τα ελαστικά runflat διαθέτουν ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα. Δεν αποκολλώνται από τη ζάντα σε περίπτωση απότομης
πτώσης της πίεσης του αέρα, καθιστώντας έτσι δυνατή τη συνέχιση της οδήγησης μέχρι το επόμενο συνεργείο.

 Η λειτουργική δομή της καμπίνας επιβατών αποτελείται από
ένα ειδικό σύστημα δοκών και κομβικών συνδέσεων. Σε στρατηγικά
επιλεγμένα σημεία χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής αντοχής για να
παρέχεται κορυφαία παθητική ασφάλεια σε μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις, αλλά και σε συγκρούσεις στο πίσω μέρος.

 Ο Δυναμικός Έλεγχος Ευστάθειας (DSC) με εκτεταμένες λειτουργίες σταθεροποιεί το αυτοκίνητο μόλις ανιχνεύσει κάποια τάση ολίσθησης. Στις πρόσθετες λειτουργίες περιλαμβάνεται
ο Έλεγχος Φρεναρίσματος σε Στροφή (CBC), η Υποβοήθηση
Εκκίνησης σε Ανηφόρα, η Υποβοήθηση Πέδησης, η λειτουργία
στεγνώματος φρένων και ετοιμότητας φρένων. Για ακόμα πιο
σπορ οδήγηση, ο Δυναμικός Έλεγχος Πρόσφυσης (DTC) επιτρέπει μια αυξημένη ολίσθηση των τροχών.

Το μεταβλητό σπορ σύστημα διεύθυνσης1 με Servotronic παρέχει άμεση και ευέλικτη απόκριση και απαιτεί μικρότερη δύναμη
για τον έλεγχο του τιμονιού. Προσαρμόζεται στη γωνία στροφής του
τιμονιού με διαφορετικό λόγο υποβοήθησης. Αυτό βελτιώνει τον
έλεγχο στη δυναμική οδήγηση και περιορίζει τη δύναμη που απαιτείται στο παρκάρισμα και το στρίψιμο.
Το αυτόματο κιβώτιο Steptronic 8 σχέσεων1,2 εξασφαλίζει
ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και εξαιρετική οδηγική άνεση, χάρη στις
γρήγορες μεταβάσεις μεταξύ των ταχυτήτων και την πυκνή κλιμάκωση.
Συνδυάζει την εξαιρετική άνεση με την εντυπωσιακή δυναμική και
την αυξημένη αποδοτικότητα καυσίμου.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ.

ΕΚΔΟΣΗ URBAN LINE.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Το εργονομικά διαμορφωμένο κόκπιτ με δερμάτινο τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό και ραδιόφωνο Professional κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά.1

 Βασικός εξοπλισμός

 Τα καθίσματα με ύφασμα Move και οι διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε ασημί Satin ματ δημιουργούν μια σποράνετη ατμόσφαιρα στο
εσωτερικό.

 Το μαύρο σπορ δερμάτινο τιμόνι με παχιά στεφάνη και στηρίγματα αντιχείρων προσφέρει
μια εξαιρετικά ευχάριστη αίσθηση αφής.

Επιλεγμένα στοιχεία εξοπλισμού της βασικής έκδοσης:
 Καθίσματα με ύφασμα “Move” ανθρακί
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε ασημί Satin ματ
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας, συμπερ. ECO PRO
 Δερμάτινο τιμόνι
 Αυτόματος κλιματισμός
 Ραδιόφωνο BMW Professional
 Έγχρωμη οθόνη 6,5" και πολυχειριστήριο iDrive
 Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με θύρα USB
 Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσι, ασημί, με έμβλημα BMW

Εδώ απεικονίζεται με προαιρετικά διαθέσιμο CDPlayer.

 Τα εικονιζόμενα σπορ καθίσματα με δέρμα Dakota Oyster
προσδίδουν μια δυναμική εμφάνιση στο εσωτερικό της Έκδοσης
Urban Line.

Εξωτερικός εξοπλισμός Έκδοσης Urban Line:
 Μάσκα «νεφρών» BMW με εννέα αποκλειστικής σχεδίασης κάθετες
γρίλιες σε ασημί Oxide, πλαίσιο μάσκας σε γυαλιστερό χρώμιο
 Μπροστινός προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε ασημί
Oxide ματ και γυαλιστερό μαύρο
 Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με ακτίνες V 411
 Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με διπλές ακτίνες V 411. Διατίθενται
και άλλα σχεδία ζαντών
 Επιγραφή «Urban Line» στο πλάι
 Πίσω προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε ασημί Oxide
ματ
 Διακοσμητικό απόληξης εξάτμισης σε χρώμιο ματ
 Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με ακτίνες V 378, 7J x 16 με ελαστικά
205/55 R16.

1
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Βασικός εξοπλισμός στις 125i και 125d.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" με διπλές ακτίνες 724, γκρι
Ferric, στιλβωμένες, 7,5J x 17
με ελαστικά 225/45 R17.2

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Ζάντες ελαφρού κράματος
16" με ακτίνες V 411, 7J x 16
με ελαστικά 205/55 R16.

Εσωτερικός εξοπλισμός Έκδοσης Urban Line:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ σε αλουμίνιο με επιγραφή «BMW»
 Καθίσματα σε συνδυασμό υφάσματος/δέρματος «Path» σε ασημί/
μαύρο χρώμα, εναλλακτικά διατίθενται καθίσματα σε δέρμα «Dakota»
 Oyster. Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Σπορ δερμάτινο τιμόνι
 Κλειδί αυτοκινήτου με διακοσμητικό σε χρώμιο Pearl
 Διακοσμητικές ραφές στο επάνω τμήμα του πίνακα οργάνων
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από ακρυλικό γυαλί σε λευκό
χρώμα με ανάγλυφη υφή και διακοσμητική επιφάνεια σε χρώμιο Pearl,
 εναλλακτικά διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από ξύλο «Fineline»
Stream με διακοσμητική επιφάνεια σε χρώμιο Pearl. Διατίθενται και
άλλες διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού
 Πορτοκαλί ή μπλε μεταβλητός ατμοσφαιρικός φωτισμός
 Φωτισμός στις μεσαίες κολώνες

ΕΚΔΟΣΗ SPORT LINE.

ΕΚΔΟΣΗ SPORT LINE SHADOW.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Βασικός εξοπλισμός

1

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" με αστεροειδείς ακτίνες 379,
γκρι Orbit, στιλβωμένες, 7,5J x 17
με ελαστικά 225/45 R17.1

 Ζάντες ελαφρού κράματος
16" με αστεροειδείς ακτίνες 376,
7J x 16 με ελαστικά 205/55 R 16.

Εξωτερικός εξοπλισμός Έκδοσης Sport Line:
 Μάσκα «νεφρών» BMW με εννέα κάθετες γρίλιες αποκλειστικής
σχεδίασης με μετωπική επιφάνεια σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα και
πλαίσιο μάσκας σε γυαλιστερό χρώμιο
 Μπροστινός προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε
γυαλιστερό μαύρο
 Ζάντες ελαφρού κράματος 16" με αστεροειδείς ακτίνες 376,
εναλλακτικά
 ζάντες ελαφρού κράματος 17" με αστεροειδείς ακτίνες 379 σε
διχρωμία. Διατίθενται και άλλα σχέδια ζαντών
 Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα, εναλλακτικά στο
χρώμα αμαξώματος
 Πίσω προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε γυαλιστερό
μαύρο
 Απόληξη εξάτμισης σε μαύρο χρώμιο

Εσωτερικός εξοπλισμός Έκδοσης Sport Line:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ σε αλουμίνιο με επιγραφή «BMW»
 Σπορ καθίσματα με ύφασμα «Corner» σε ανθρακί χρώμα με κόκκινες
λεπτομέρειες, εναλλακτικά
 σπορ καθίσματα με δέρμα «Dakota» σε μαύρο χρώμα με κόκκινες
λεπτομέρειες. Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Σπορ δερμάτινο τιμόνι με ραφές σε κόκκινο χρώμα αντίθεσης
 Υποβραχιόνιο μπροστά, συρόμενο
 Κλειδί αυτοκινήτου με κόκκινο διακοσμητικό
 Πίνακας οργάνων με ταχύμετρο και στροφόμετρο με ενδείξεις τύπου
χρονογράφου
 Διακοσμητικές ραφές στο επάνω τμήμα του πίνακα οργάνων
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα με
διακοσμητική επιφάνεια σε κόκκινο Coral ματ, εναλλακτικά
 διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο
με διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό μαύρο. Διατίθενται και άλλες
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού
 Πορτοκαλί ή λευκός μεταβλητός ατμοσφαιρικός φωτισμός
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας με πρόσθετη λειτουργία
SPORT+

Βασικός εξοπλισμός στις 125i και 125d.

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Η BMW Σειρά 1 με Έκδοση
Sport Line Shadow στο προαιρετικά
διαθέσιμο χρώμα αμαξώματος
κόκκινο Melbourne μεταλλικό με
σκουρόχρωμους προβολείς LED,
μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο
"νεφρών" και ζάντες ελαφρού
κράματος 17" 725 σε γκρι Orbit.

 Η σπορ εμφάνιση της BMW
Σειράς 1 τονίζεται ακόμα
περισσότερο από τις διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού σε
γυαλιστερό μαύρο με διακοσμητική
επιφάνεια σε κόκκινο Coral ματ και
από το σπορ δερμάτινο τιμόνι.

 Τα σπορ καθίσματα σε μαύρο δέρμα "Dakota" με κόκκινες λεπτομέρειες προσφέρουν εξαιρετική πλευρική στήριξη και υπογραμμίζουν τον δυναμισμό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
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 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" με διπλές ακτίνες 725, γκρι
Orbit, στιλβωμένες, 7,5J x 17
με ελαστικά 225/45 R17.

Ο εξοπλισμός της Έκδοσης Sport Line Shadow περιλαμβάνει:
 Μάσκα «νεφρών» BMW με εννέα κάθετες γρίλιες αποκλειστικής
σχεδίασης σε γυαλιστερό μαύρο και πλαίσιο μάσκας σε γυαλιστερό
μαύρο
 Σκούρα φώτα μπροστά και πίσω με τεχνολογία LED
 Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Μ με διπλές ακτίνες 725.
Διατίθενται και άλλα σχέδια ζαντών
 Γυαλιστερό Shadow Line BMW Individual
 Ανθρακί ουρανός
 Απόληξη εξάτμισης σε μαύρο χρώμιο
Η Έκδοση Sport Line Shadow περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
εξωτερικού εξοπλισμού της Έκδοσης Sport Line:
 Μπροστινός προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε
γυαλιστερό μαύρο
 Προβολείς LED
 Προβολείς ομίχλης LED
 Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα, εναλλακτικά στο
χρώμα αμαξώματος
 Πίσω προφυλακτήρας με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία σε γυαλιστερό
μαύρο
 Απόληξη εξάτμισης σε μαύρο χρώμιο

Η Έκδοση Sport Line Shadow περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
εσωτερικού εξοπλισμού της Έκδοσης Sport Line:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ σε αλουμίνιο με επιγραφή «BMW»
 Σπορ καθίσματα με ύφασμα «Corner» σε ανθρακί χρώμα με κόκκινες
λεπτομέρειες, εναλλακτικά
 σπορ καθίσματα με δέρμα «Dakota» σε μαύρο χρώμα με κόκκινες
λεπτομέρειες. Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Σπορ δερμάτινο τιμόνι με ραφές σε κόκκινο χρώμα αντίθεσης
 Κλειδί αυτοκινήτου με κόκκινο διακοσμητικό
 Πίνακας οργάνων με ταχύμετρο και στροφόμετρο με ενδείξεις τύπου
χρονογράφου
 Διακοσμητικές ραφές στο επάνω τμήμα του πίνακα οργάνων
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα με
διακοσμητική επιφάνεια σε κόκκινο Coral ματ, εναλλακτικά
 διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο
με διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό μαύρο. Διατίθενται και άλλες
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού
 Πορτοκαλί ή λευκός μεταβλητός ατμοσφαιρικός φωτισμός
 Πακέτο φωτισμού
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας με πρόσθετη λειτουργία
SPORT+

ΕΚΔΟΣΗ M SPORT.

ΕΚΔΟΣΗ M SPORT SHADOW.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW.
Διατίθεται για smartphone και tablet.

1
2

 Βασικός εξοπλισμός

 Το δερμάτινο τιμόνι M, σε συνδυασμό με τις διακοσμητικές επενδύσεις
εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης με διακοσμητική
επιφάνεια σε μπλε ματ, προσδίδει μια σπορκομψή νότα στο εσωτερικό.

 M Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με διπλές ακτίνες 461 M σε
γκρι Ferric μεταλλικό, μπροστά
7,5 J x 18 με ελαστικά 225/40
R18, πίσω 8 J x 18 με ελαστικά
245/35 R18.

Εξωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport:
 Αεροδυναμικό πακέτο M με μπροστινό προφυλακτήρα, πλαϊνά μαρσπιέ
και πίσω προφυλακτήρα με ένθετο διαχύτη σε μεταλλικό Dark Shadow
 Μάσκα «νεφρών» BMW με εννέα κάθετες γρίλιες αποκλειστικής
σχεδίασης με μετωπική επιφάνεια σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα και
πλαίσιο μάσκας σε γυαλιστερό χρώμιο
 Προβολείς ομίχλης
 M Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με διπλές ακτίνες 460 M και ελαστικά
διαφορετικών διαστάσεων μπροστά και πίσω ή εναλλακτικά
 M ζάντες ελαφρού κράματος 18" με διπλές ακτίνες 719 M σε μαύρο
Jet. Διατίθενται και άλλα σχέδια ζαντών
 Σπορ Ανάρτηση M, εναλλακτικά ανάρτηση βασικού εξοπλισμού
 ή Προσαρμοζόμενη Ανάρτηση M
 Γυαλιστερό Shadow Line BMW Individual
 Επιγραφή M στα πλαϊνά
 Διακοσμητικό απόληξης εξάτμισης σε γυαλιστερό χρώμιο
 Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος μπλε Estoril μεταλλικό. Διατίθενται και
άλλα χρώματα αμαξώματος

Εσωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ M, υποπόδιο οδηγού M, στήριγμα
γόνατος στη δεξιά πλευρά του χώρου ποδιών οδηγού
 Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με συνδυασμό υφάσματος/
Alcantara «Hexagon» σε ανθρακί χρώμα και σε αποκλειστική εμφάνιση Μ,
εναλλακτικά
 σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με δέρμα «Dakota» σε Oyster.
Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Δερμάτινο τιμόνι M
 Υποβραχιόνιο μπροστά, συρόμενο
 Ανθρακί ουρανός BMW Individual
 Πίνακας οργάνων με ταχύμετρο και στροφόμετρο με ενδείξεις τύπου
χρονογράφου
 Διακοσμητικές ραφές στο επάνω τμήμα του πίνακα οργάνων
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς
σχεδίασης με διακοσμητική επιφάνεια σε μπλε ματ, εναλλακτικά
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο
με διακοσμητική επιφάνεια σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Διατίθενται και
άλλες διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού
 Κοντός επιλογέας ταχυτήτων με επιγραφή Μ2
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας με πρόσθετη λειτουργία
SPORT+
 Πορτοκαλί ή λευκός μεταβλητός ατμοσφαιρικός φωτισμός
 Κλειδί αυτοκινήτου με διακοσμητικό σε μπλε Estoril

Διατίθεται προαιρετικά για τις 118i,120i, 116d, 118d και 120d.
Κοντός επιλογέας ταχυτήτων μόνο σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο.
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 Το σπορ αυτόματο κιβώτιο
8 σχέσεων Steptronic1 εξασφαλίζει δυναμικές αλλαγές ταχυτήτων.
Διαθέτει λειτουργία αυτόματων
και χειροκίνητων αλλαγών από τον
επιλογέα ή τους μοχλοδιακόπτες
του τιμονιού.

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 M Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με διπλές ακτίνες 719 M
σε μαύρο Jet και ελαστικά
διαφορετικών διαστάσεων,
μπροστά 7,5J x 18 με ελαστικά
225/40 R18, πίσω 8J x 18 με
ελαστικά 245/35 R18.

 Οι σκουρόχρωμοι μπροστινοί προβολείς τεχνολογίας LED ενισχύουν τον
σπορ χαρακτήρα του εξωτερικού.

 M Zάντες ελαφρού κράματος
18" με διπλές ακτίνες 719 M σε
διχρωμία μαύρο Jet και ελαστικά
διαφορετικών διαστάσεων,
μπροστά 7,5J x 18 με ελαστικά
225/40 R18, πίσω 8J x 18 με
ελαστικά 245/35 R18.

Ο εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport Shadow περιλαμβάνει:
 Μάσκα «νεφρών» BMW με εννέα κάθετες γρίλιες αποκλειστικής
σχεδίασης σε γυαλιστερό μαύρο και πλαίσιο μάσκας σε γυαλιστερό
μαύρο
 Σκούρα φώτα μπροστά και πίσω με τεχνολογία LED
 M Ζάντες ελαφρού κράματος με διπλές ακτίνες 719 M σε μαύρο Jet
 Απόληξη εξάτμισης σε μαύρο χρώμιο

Η Έκδοση M Sport Shadow περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
εσωτερικού εξοπλισμού της Έκδοσης M Sport:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ M, υποπόδιο οδηγού M, στήριγμα
γόνατος στη δεξιά πλευρά του χώρου ποδιών οδηγού
 Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με επενδύσεις σε συνδυασμό
υφάσματος/Alcantara «Hexagon», ανθρακί, σε αποκλειστικό στιλ Μ.
Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων.
 Δερμάτινο τιμόνι Μ με σύστημα πολλαπλών λειτουργιών
 Ανθρακί ουρανός BMW Individual
 Πίνακας οργάνων με ταχύμετρο και στροφόμετρο με ενδείξεις τύπου
χρονογράφου
 Διακοσμητικές ραφές στο επάνω τμήμα του πίνακα οργάνων
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς
σχεδίασης με διακοσμητική επιφάνεια σε μπλε ματ, εναλλακτικά
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο
με διακοσμητική επιφάνεια σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα. Διατίθενται και
άλλες διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού
 Κοντός επιλογέας ταχυτήτων με επιγραφή Μ2
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας με πρόσθετη λειτουργία
SPORT+
 Πορτοκαλί ή λευκός μεταβλητός ατμοσφαιρικός φωτισμός
 Πακέτο φωτισμού
 Κλειδί αυτοκινήτου με διακοσμητικό σε μπλε Estoril

Η Έκδοση M Sport Shadow περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
εξωτερικού εξοπλισμού της Έκδοσης M Sport:
 Αεροδυναμικό πακέτο M με μπροστινό προφυλακτήρα, πλαϊνά μαρσπιέ
και πίσω προφυλακτήρα με ένθετο διαχύτη σε μεταλλικό Dark Shadow
 Προβολείς LED
 Προβολείς ομίχλης LED
 Σπορ Ανάρτηση M, εναλλακτικά ανάρτηση βασικού εξοπλισμού ή
Προσαρμοζόμενη Ανάρτηση M
 Γυαλιστερό Shadow Line BMW Individual
 Επιγραφή M στα πλαϊνά
 Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
 Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος μπλε Estoril μεταλλικό. Διατίθενται και
άλλα χρώματα αμαξώματος
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BMW M PERFORMANCE.
Η BMW M140i με Έκδοση Shadow.

Ο εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας βενζίνης Μ Performance TwinPower Turbo διακρίνεται για την υψηλή απόδοση,
τη μεταξένια λειτουργία και τις εξαιρετικές επιδόσεις. Επιπλέον, αυτός ο ισχυρός τρίλιτρος κινητήρας αποδίδει έναν συναρπαστικό σπορ ήχο, χάρη στο ακουστικά βελτιωμένο σύστημα εξάτμισης και την πρωτοποριακή σχεδίαση του κλαπέτου.
Αυτός ο κινητήρας συνδυάζει τον πλήρως μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων Valvetronic με το διπλό VANOS, τον Άμεσο Ψεκασμό
Υψηλής Ακρίβειας και τον υπερτροφοδότη TwinScroll για την καλύτερη δυνατή πλήρωση των κυλίνδρων. Το αποτέλεσμα:
κορυφαία ισχύς 250 kW (360 hp) και μέγιστη ροπή 500 Nm. Αυτό σημαίνε ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης
επιταχύνει το αυτοκίνητο από στάση στα 100 km/h μέσα σε 4,8 δευτερόλεπτα, επιτυγχάνοντας τελική ταχύτητα 250 km/h.
Με τις διάφορες έξυπνες τεχνολογικές καινοτομίες, η κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο περιορίζεται στα 7,8 l ανά
100 km και οι εκπομπές CO2 στα 179 g/km. Εντυπωσιακή αποδοτικότητα, αστείρευτη δύναμη και άμεση απόκριση από
τις χαμηλές στροφές λειτουργίας – αυτός ο κινητήρας θα γοητεύσει κάθε οδηγό.

Η BMW M140i με Έκδοση Shadow στο προαιρετικά διαθέσιμο
χρώμα αμαξώματος μαύρο Sapphire μεταλλικό με σκουρόχρωμους προβολείς LED και πίσω φώτα, μαύρο πλαίσιο “νεφρών”
και προαιρετικά διαθέσιμες ζάντες ελαφρού κράματος 18" M
με διπλές ακτίνες 719 M σε μαύρο Jet.

Το δερμάτινο τιμόνι M, σε συνδυασμό με τις διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο με διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl, προσδίδει έναν
αέρα δυναμισμού στο εσωτερικό.1

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την
κατηγορία αποδοτικότητας θα βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον τιμοκατάλογο.

Τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών είναι βαμμένα σε γκρι Ferric μεταλλικό.

1

Δυναμικός χαρακτηρισμός:
η επιγραφή M140i στο πίσω
μέρος.

Το χειροκίνητο κιβώτιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 05/2018.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
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Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Βασικός εξοπλισμός

 Οι Προσαρμοζόμενοι Προβολείς
με τεχνολογία LED1 περιλαμβάνουν
ενσωματωμένα φλας, φώτα διασταύρωσης και πορείας, καθώς και
φώτα ημέρας για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άριστο φωτισμό
του δρόμου. Το Σύστημα Υποβοήθησης Φώτων Πορείας και οι Προσαρμοζόμενοι Προβολείς με
μεταβλητή διασπορά φωτός βελτιώνουν σημαντικά την ορατότητα τη
νύχτα – για ξεκούραστη οδήγηση
όπως και σε συνθήκες ημέρας.

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Η ηλεκτρική γυάλινη ηλιοροφή
με λειτουργία μετακίνησης και ανάκλισης, διαθέτει ηλιοπροστασία,
προστασία παγίδευσης, λειτουργία
άνετου ανοίγματος και κλεισίματος
μέσω τηλεχειριστηρίου και λειτουργία ενός πλήκτρου. Φωτίζει το εσωτερικό και επιτρέπει στους επιβάτες
να ρυθμίσουν τη ροή αέρα ώστε να
δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα. Ο ενσωματωμένος, αυτόματα
ανοιγόμενος ανεμοθραύστης εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης.

 Τα διαιρούμενα πίσω φωτιστικά
σώματα ενσωματώνουν τα φώτα
ομίχλης, βασίζονται στην τεχνολογία
LED και είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία δυναμικών φώτων φρένων.

 Το σύστημα άνετης πρόσβασης επιτρέπει στους επιβάτες να
επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο
από τις μπροστινές πόρτες και
να ανοίγουν την πόρτα του χώρου αποσκευών, χωρίς να χρησιμοποιήσουν το κλειδί.

 Τα Σπορ φρένα M διαθέτουν δαγκάνες τεσσάρων εμβόλων μπροστά
και δύο εμβόλων πίσω, οι οποίες είναι βαμμένες σε μπλε χρώμα και φέρουν επιγραφή M. Διαθέτουν μεγάλους δίσκους για να εξασφαλίζουν κορυφαίες τιμές επιβράδυνσης.

 Ο κοτσαδόρος με αφαιρούμενη κεφαλή και ο Έλεγχος Ευστάθειας
Ρυμουλκούμενου είναι εγκεκριμένοι για ρυμούλκηση φορτίων έως 1.500 kg2.

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία εξοπλισμού.
Το πραγματικό συνολικό βάρος του ρυμουλκούμενο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στήριξης.
3
Κοντός επιλογέας ταχυτήτων μόνο σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο.
1
2

 Εσωτερικός και αριστερός
εξωτερικός καθρέπτης με αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία,
λειτουργία αναδίπλωσης εξωτερικών καθρεπτών και αυτόματη
λειτουργία παρκαρίσματος για
τον εξωτερικό καθρέπτη στην
πλευρά του συνοδηγού.

 Το πακέτο φωτισμού δημιουργεί μια ατμοσφαιρική αίσθηση στο εσωτερικό. Περιλαμβάνει διάφορα πρόσθετα φώτα LED: φώτα ανάγνωσης μπροστά και πίσω, φως στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού, φωτισμός χώρου
ποδιών μπροστά, ατμοσφαιρικός φωτισμός μπροστά και πίσω, φωτιζόμενα
καλύμματα χειρολαβών στις πόρτες καθώς και φώτα αποβίβασης στις πόρτες και φωτισμός πεδίου στις εξωτερικές λαβές των θυρών.

 Το αυτόματο κιβώτιο Steptronic3 8 σχέσεων εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και εξαιρετική οδηγική άνεση, χάρη στις γρήγορες μεταβάσεις μεταξύ των ταχυτήτων και την πυκνή κλιμάκωση. Συνδυάζει την
εξαιρετική άνεση με την εντυπωσιακή δυναμική και την αυξημένη αποδοτικότητα καυσίμου.

 Το σύστημα φόρτωσης περιλαμβάνει πλάτες πίσω καθισμάτων που είναι
διαιρούμενες σε αναλογία 40:20:40. Για παράδειγμα, δύο επιβάτες μπορούν
να φιλοξενηθούν με άνεση στα πίσω καθίσματα και συγχρόνως να μεταφερθούν και μακριά αντικείμενα, όπως π.χ. σάκοι για πέδιλα του σκι και σανίδες
snowboard. Το κεντρικό υποβραχιόνιο διαθέτει δύο θήκες αναψυκτικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
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Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Βασικός εξοπλισμός

 Το σύστημα πλοήγησης Professional περιλαμβάνει θύρα USB, έγχρωμη οθόνη LCD 8,8" και ραδιόφωνο BMW Professional με DVDPlayer, τρισδιάστατη
προβολή χαρτών και αποθηκευτικό χώρο 20 GB. Το σύστημα ελέγχεται διαισθητικά από το πολυχειριστήριο αφής iDrive Touch ή την οθόνη αφής. Οι ενημερώσεις
χαρτών είναι διαθέσιμες για τρία χρόνια χωρίς χρέωση.1

 Η Ένδειξη Ορίων Ταχύτητας2, 5
με πληροφορία απαγόρευσης
προσπέρασης ανιχνεύει τα ισχύοντα όρια ταχύτητας και τις
πινακίδες απαγόρευσης προσπέρασης και προβάλλει τις πληροφορίες στην οθόνη πληροφοριών
του πίνακα οργάνων.

 Ο αυτόματος κλιματισμός 2 ζωνών περιλαμβάνει Αυτόματη Ανακυκλοφορία Αέρα (AAR), φίλτρο ενεργού άνθρακα, αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας και αισθητήρα συμπυκνωμάτων.
 Με το σύστημα θέρμανσης για τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
θερμαίνεται η έδρα και το κεντρικό τμήμα της πλάτης, σε ένα από τα τρία
επίπεδα.

 Η λειτουργία τηλεφωνίας με ασύρματη φόρτιση3 περιλαμβάνει βάση
ασύρματης φόρτισης και πρόσθετες θύρες USB. Η κεραία οροφής βελτιώνει τη λήψη του σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Μπορούν να
συνδεθούν ταυτόχρονα δύο τηλέφωνα και μία φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου μέσω Bluetooth. Ακόμα περιλαμβάνει: Bluetooth Office και
προεγκατάσταση για WiFi Hotspot.

Στο πλαίσιο του BMW ConnectedDrive και σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα μέχρι και τέσσερις φορές ετησίως το υλικό χαρτών της χώρας
σας, για μια περίοδο τριών ετών.
2
Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης.
1

 Τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών στο τιμόνι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό του τηλεφώνου, του φωνητικού ελέγχου και των λειτουργιών
του ηχοσυστήματος, καθώς και
του Χειροκίνητου Περιοριστή
Ταχύτητας.

 Η Προετοιμασία για το Apple CarPlay® 2, 4, 5 υποστηρίζει την εύκολη και
ασύρματη χρήση επιλεγμένων λειτουργιών του iPhone® στο αυτοκίνητο.
Αυτό επιτρέπει την προβολή και τον χειρισμό, μέσω του περιβάλλοντος
χρήστη και μέσω φωνητικού ελέγχου, του περιεχομένου του smartphone,
καθώς και των λειτουργιών όπως μουσική, iMessages/γραπτά μηνύματα,
τηλεφωνία, Siri και επιλεγμένες εφαρμογές τρίτων παρόχων.

3

Δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης συμβατών κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με το πρότυπο QI. Για επιλεγμένα smartphone χωρίς λειτουργία επαγωγικής φόρτισης κατά το πρότυπο QI, διατίθενται ειδικά καλύμματα φόρτισης από τα Γνήσια Αξεσουάρ BMW. Το WLAN
Hotspot αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύνδεση στο Internet με τις μέγιστες ταχύτητες του προτύπου LTE. Η χρήση επιβαρύνεται με χρεώσεις.

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Το σύστημα πλοήγησης Business με πολυχειριστήριο iDrive διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη LCD 6,5". Η καθοδήγηση στη διαδρομή πραγματοποιείται
με ενδείξεις βελών ή χαρτών, καθώς και με φωνητικές οδηγίες. Ο χειρισμός του συστήματος πλοήγησης γίνεται διαισθητικά από το πολυχειριστήριο iDrive, από
τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στο μενού, από τα οκτώ πλήκτρα προτιμήσεων ή μέσω φωνητικού ελέγχου. Οι ενημερώσεις χαρτών είναι διαθέσιμες για τρία
χρόνια χωρίς χρέωση.1

 Το Ενεργό Cruise Control με λειτουργία Stop&Go5 διατηρεί σταθερή
την προεπιλεγμένη ταχύτητα κίνησης και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
 Στο θερμαινόμενο τιμόνι, η στεφάνη θερμαίνεται γρήγορα με το πάτημα
ενός πλήκτρου, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση τον χειμώνα.

 Το Driving Assistant5 συνδυάζει τα συστήματα Προειδοποίησης Εγκατάλειψης Λωρίδας και Προειδοποίησης Προσέγγισης. Σε ταχύτητες από
10 έως 60 km/h, η Προειδοποίηση Προσέγγισης και Προειδοποίηση Πεζών με λειτουργία φρεναρίσματος στην πόλη σάς ειδοποιεί όταν εμφανιστεί κίνδυνος σύγκρουσης με άλλα οχήματα ή πεζούς. Σε περίπτωση
ανάγκης φρενάρει αυτόνομα το αυτοκίνητο. Σε ταχύτητες πάνω από
70 km/h, η Προειδοποίηση Εγκατάλειψης Λωρίδας προειδοποιεί τον οδηγό με δονήσεις του τιμονιού όταν αυτός αρχίσει άθελα να παρεκκλίνει
από τη λωρίδα του.

4

Η συμβατότητα και το εύρος λειτουργιών του Apple CarPlay® εξαρτώνται από το έτος
μοντέλου και την εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού του iPhone®. Εάν χρησιμοποιηθεί
η προεγκατάσταση Apple CarPlay® μεταδίδονται επιλεγμένα δεδομένα του αυτοκινήτου.
Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων υπόκειται στην ευθύνη του κατασκευαστή του
κινητού τηλεφώνου.

 Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης5 διευκολύνει το παράλληλο και
κάθετο παρκάρισμα. Το σύστημα υπολογίζει το μέγεθος των ελεύθερων
θέσεων στάθμευσης δίπλα από τις οποίες περνά το αυτοκίνητο με μικρή
ταχύτητα. Όταν βρεθεί μια κατάλληλη ελεύθερη θέση στάθμευσης, το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης αναλαμβάνει τον έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης, ενώ ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιλογή της σωστής
ταχύτητας και το πάτημα των πεντάλ του γκαζιού και του φρένου.

 Η κάμερα οπισθοπορείας5 παρέχει βελτιωμένη ορατότητα όταν κινείστε
με την όπισθεν με ταχύτητες κάτω από 15 km/h, για παράδειγμα, όταν
παρκάρετε. Απεικονίζει την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο στην Κεντρική
Οθόνη Ελέγχου. Οι διαδραστικές γραμμές πορείας για τη μέτρηση της
απόστασης και των ακτίνων στροφής παρέχουν υποστήριξη στον οδηγό
κατά την εκτέλεση ελιγμών, ενώ τυχόν εμπόδια επισημαίνονται με χρώματα.

5

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία εξοπλισμού.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ.

Εξοπλισμός 36 | 37

Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Μη μεταλλικό 668 Μαύρο

 Μη μεταλλικό 300 Λευκό Alpine

 Μεταλλικό 475 Μαύρο Sapphire1

 Βασικός εξοπλισμός

 Μεταλλικό A96 Λευκό Mineral

 Μεταλλικό A83 Ασημί Glacier

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Μεταλλικό C1X Πορτοκαλί Sunset1

ΕΚΔΟΣΗ M SPORT

 Μεταλλικό Β53 Καφέ Sparkling

 Μεταλλικό C10 Μπλε Mediterran

[ BMW Configurator ] Συνθέστε τη δική σας, προσωπική BMW με τη βοήθεια της
εφαρμογής διαμόρφωσης. Όλα τα χρώματα και οι εξοπλισμοί βρίσκονται στη διάθεσή σας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.bmw.gr

 Μεταλλικό B39 Γκρι Mineral1

[ Χρωματολόγια ] Τα χρωματολόγια θα σας δώσουν την πρώτη εντύπωση για τα
χρώματα και τα υλικά της δικής σας BMW. Τα χρώματα του εντύπου δεν μπορούν να
αποδώσουν τον πραγματικό χρωματικό τόνο των χρωμάτων, των υφασμάτων και των

 Μεταλλικό A75 Κόκκινο Melbourne1

 Μεταλλικό C1R Μπλε Seaside

διακοσμητικών επενδύσεων εσωτερικού. Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να συζητήσετε
την επιλογή του χρώματος με τον Επίσημο Έμπορο BMW. Θα χαρεί να σας δείξει δείγματα
και να συζητήσει μαζί σας τις ιδιαίτερες επιθυμίες σας.

1

 Μεταλλικό B45 Μπλε Estoril1

Διατίθεται προαιρετικά για την Έκδοση M Sport.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.
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Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

ΥΦΑΣΜΑ

ΔΕΡΜΑ

Διαθέσιμο με

 Βασικός εξοπλισμός
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαθέσιμο με

Διαθέσιμο με

 Basis

Ύφασμα Move
BDAT Ανθρακί1

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

Δέρμα Dakota
LCCX Oyster

 Basis

4CG Ασημί Satin
ματ

 M Sportpaket

4WG Αλουμίνιο σε
κυψελοειδή σχεδίαση, διακοσμητική
επιφάνεια σε μαύρο
γυαλιστερό

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line

Ύφασμα Corner
CCL1 Ανθρακί, γκρι
λεπτομέρειες

 Έκδοση Sport Line

Δέρμα Dakota
LCL3 Μαύρο,
κόκκινες
λεπτομέρειες

 Basis
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

4LU Μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική
επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl

 M Sportpaket

4WF Αλουμίνιο σε
κυψελοειδή σχεδίαση, διακοσμητική
επιφάνεια σε μπλε
Estoril ματ

 Έκδοση Sport Line

Ύφασμα Corner
CCL2 Ανθρακί,
κόκκινες
λεπτομέρειες2

 M Sportpaket

Δέρμα Dakota
LCNL Μαύρο με
ραφές σε μπλε
χρώμα αντίθεσης

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

4FT Λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο, διακοσμητική
επιφάνεια σε μαύρο
γυαλιστερό

ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣΔΕΡΜΑΤΟΣ

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

Δέρμα Dakota
LCRY Cognac,
λεπτομέρειες σε
καφέ

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

4LR Ξύλο Fineline
Stream, διακοσμητική επιφάνεια σε
γυαλιστερό χρώμιο
Pearl

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

Δέρμα
Dakota LCSW
Μαύρο

 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

4LS Λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο, διακοσμητική
επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl

Διαθέσιμο με
Basis
Έκδοση Urban Line
Έκδοση Sport Line
M Sportpaket

Μαύρο

Διαθέσιμο με
 Basis
 Έκδοση Urban Line

Συνδυασμός
υφάσματοςδέρματος Path
CPH6 Ασημί/μαύρο1

ΟΥΡΑΝΟΣ BMW
INDIVIDUAL
 Έκδοση Urban Line

Συνδυασμός
υφάσματοςδέρματος Path
CPLJ Ασημί/γκρι
Pearl1

 Έκδοση Urban Line

4ΚΧ Μαύρο ακρυλικό γυαλί με διακοσμητική επιφάνεια
σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl

 M Sportpaket

Συνδυασμός
υφάσματοςAlcantara
Hexagon HAAT
Ανθρακί

 Έκδοση Urban Line

4KY Λευκό ακρυλικό γυαλί με ανάγλυφη υφή και
διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό
χρώμιο Pearl

 Έκδοση Sport Line

4LV Μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική
επιφάνεια σε κόκκινο Coral ματ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, ακόμη και στη σωστή χρήση, ενδέχεται να εμφανιστούν
λεκέδες στις επενδύσεις των καθισμάτων που δεν μπορούν να καθαριστούν. Αυτοί δημιουργούνται κυρίως από ρούχα που ξεβάφουν.

1
2

Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με τα καθίσματα βασικού εξοπλισμού.
Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με τα σπορ καθίσματα.

Διαθέσιμο με
 Basis
 Έκδοση Urban Line
 Έκδοση Sport Line
 M Sportpaket

Ουρανός BMW
Individual 775
Ανθρακί

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το χρώμα εσωτερικού εξαρτάται από το επιλεγμένο χρώμα
επενδύσεων.

ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ BMW.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.
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 Βασικός εξοπλισμός

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Ζάντες ελαφρού κράματος 17"
με διπλές ακτίνες 655, 7,5J x 17 με
ελαστικά 225/45 R17.

Η μπαγκαζιέρα 320 για έως και πέντε ζευγάρια πέδιλων σκι, ταιριάζει
σε όλα τα συστήματα σχαρών οροφής BMW. Με σύστημα ανοίγματος
και στις δύο πλευρές και τριπλό κεντρικό κλείδωμα σε κάθε πλευρά.
Ζάντες ελαφρού κράματος 19" με
διπλές ακτίνες 624 Μ σε μαύρη ματ
διχρωμία, στιλβωμένες στην ορατή
πλευρά με σήμα Μ. Ολοκληρωμένο
σετ τροχών RDC με θερινά ελαστικά runflat διαφορετικών διαστάσεων, μπροστά 7,5J x 19, ελαστικά
225/35 R 19 88Y XL, πίσω 8J x 19
με ελαστικά 245/35 R19 88Υ XL.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
16" σε σχέδιο τουρμπίνας 406,
BMW EfficientDynamics, βελτιωμένες αεροδυναμικά, γκρι Orbit,
στιλβωμένες, 7J x 16 με ελαστικά 205/55 R16.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" Μ με διπλές ακτίνες 460 M
και ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων, μπροστά 7,5J x 17
με ελαστικά 225/45 R17, πίσω
8J x 17 με ελαστικά 245/40 R17.1

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" με ακτίνες Υ 380, 7J x 17 με
ελαστικά 205/50 R17.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με διπλές ακτίνες 385 και
ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων, μπροστά 7,5J x 18 με ελαστικά 225/40 R18, πίσω 8J x 18
με ελαστικά 245/35 R18.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
16" με αστεροειδείς ακτίνες 654,
7J x 16 με ελαστικά 205/55 R 16.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" Μ με διπλές ακτίνες 719 M
σε διχρωμία μαύρο Jet και ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων,
μπροστά 7,5J x 18 με ελαστικά
225/40 R18, πίσω 8J x 18 με
ελαστικά 245/35 R18.1

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" Μ με διπλές ακτίνες 436 M
και ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων, μπροστά 7,5J x 18 με
ελαστικά 225/40 R18, πίσω
8J x 18 με ελαστικά 245/35 R18.2

 Ζάντες ελαφρού κράματος 18" Μ με διπλές ακτίνες 436 M σε γκρι
Orbit μεταλλικό και ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων, μπροστά 7,5J x 18
με ελαστικά 225/40 R18, πίσω 8J x 18 με ελαστικά 245/35 R18.3

1
2
3

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με την Έκδοση M Sport.
Διατίθεται μόνο για τις BMW M140i και M140i xDrive.
Διατίθεται μόνο για την Έκδοση Shadow.

 Αξεσουάρ

Η πίσω βάση μεταφοράς ποδηλάτων Pro 2.0 είναι ελαφριά και στιβαρή,
ωστόσο μπορεί να δεχθεί βάρος μέχρι και 60 kg. Είναι εξαιρετικά εύκολη
στη χρήση και μπορεί να μεταφέρει δύο ποδήλατα/ηλεκτρικά ποδήλατα
(δυνατότητα επέκτασης για τρία ποδήλατα). Η λειτουργία αναδίπλωσης
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο χώρο αποσκευών.

Το BMW HeadUp Display φέρνει τις πληροφορίες οδήγησης και
πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Προσαρμοζόμενο παιδικό
κάθισμα για παιδιά ηλικίας από
3 έως 12 ετών (περ. 1536 kg).
Με πατενταρισμένα Airpad για
κορυφαία προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και συνδέσμους ISOFIX.

Αντιολισθητικό υδροαπωθητικό,
ανθεκτικό πατάκι για την προστασία του χώρου αποσκευών
από τη βρωμιά και την υγρασία.
Σε μαύρο/ανοικτό γκρι χρώμα
που ταιριάζει άψογα στο εσωτερικό.

Ασφαλής στήριξη για το Apple
iPad® 2, 3 ή 4. Το στήριγμα
στερεώνεται στη βάση, μπορεί
να περιστραφεί κατά 360° και να
σταθεροποιηθεί στην επιθυμητή
κλίση.

Ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα των γνήσιων αξεσουάρ τα οποία προσφέρονται για
το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου, την επικοινωνία και την πληροφόρηση,
καθώς και για τη μεταφορά και τον χώρο αποσκευών. Ο Επίσημος Έμπορος BMW θα

Προστασία από την υγρασία και
τους ρύπους στον χώρο ποδιών
των μπροστινών επιβατών. Η έκδοση σε μαύρο/ανοικτό
γκρι χρώμα ταιριάζει άψογα στο
εσωτερικό.

χαρεί να σας συμβουλεύσει και θα σας προμηθεύσει έναν ειδικό κατάλογο με τα
Γνήσια Αξεσουάρ BMW. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.bmw.gr
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Βάρος κενό EU1, τρίθυρη/πεντάθυρη
BMW Σειρά 1 (xDrive)
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, τρίθυρη
BMW Σειρά 1
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος,
πεντάθυρη BMW Σειρά 1
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, τρίθυρη/
πεντάθυρη BMW Σειρά 1 (xDrive)
Επιτρεπόμενο φορτίο
Επιτρεπόμενο φορτίο (xDrive)
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρυμούλκησης
χωρίς φρένα2
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρυμούλκησης
με φρένα2 (xDrive)
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρυμούλκησης με
φρένα σε ανηφόρα με κλίση έως 12 %/ 8%2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρυμούλκησης με
φρένα σε ανηφόρα με κλίση έως 12 %/ 8%2 (xDrive)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών
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1440 (M140i, M140i xDrive: 1430)

120d*
120d xDrive*

–
565 [565]
–

125d*

118d*
118d xDrive*

–
565
–
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[1505]
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1575]
1975
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2050]
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1470
[1495]
1545/
1550
1960
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1960
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114d*, 12

1440
[1450]
1445
[1455]

Τεχνικά χαρακτηριστικά

M140i10, 11
M140i xDrive10

1375
[1390]
1380
[1395]

125i10

120i10, 11

ΤΡΙΘΥΡΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΘΥΡΗ
BMW ΣΕΙΡΑ 1

118i10, 12

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

–
360–1200

Κινητήρας3, 4
Κύλινδροι/βαλβίδες
Κυβισμός

cm3

3/4

4/4

4/4

6/4

3/4

3/4

4/4

4/4

4/4

1499

1998

1998

2998

1496

1496

1995

1995

1995

Ονομαστική ισχύς/στροφές

kW/1/
min

100 (136)/
4400

135 (184)/
5000

165 (224)/
5200-6500

250(340)/
5500

70 (95)/
4000

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

165 (224)/
4400

Μέγιστη ροπή/στροφές

Nm /
σ.α.λ.

220/
1250–4300

290 [270]/
1350–42506

310/
1400–5000

500/
1520–4500

235/
1750–2250

270/
1750–2250

320/
1500–3000

400/
1750–2500

450/
1500–3000

Πίσω

Πίσω

Πίσω

Πίσω/
τετρακίνηση

Πίσω

Πίσω

770 (M140i,
M140i xDrive: 765)

2690

869

4329 (M140i, M140i xDrive: 4324)

Μετάδοση ισχύος
Τύπος μετάδοσης

Χειροκίνητο Χειροκίνητο
6 σχέσεων 6 σχέσεων

Κιβώτιο βασικού εξοπλισμού
Κιβώτιο βασικού εξοπλισμού (xDrive)

8 σχέσεων
Steptronic

Πίσω/
Πίσω/
τετρακίνηση τετρακίνηση

Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο
6 σχέσεων 6 σχέσεων 6 σχέσεων 6 σχέσεων 6 σχέσεων

Πίσω
8 σχέσεων
Steptronic

–

–

–

Σπορ
8 σχέσεων
Steptronic

–

–

Χειροκίνητο
6 σχέσεων

8 σχέσεων
Steptronic

–

[240]

km/h

210 [210]

230 [225]

[243]

2505 [250]5

185

200 [200]

212 [212]

228 [228]

km/h

–

–

–

[250]5

–

–

210

[222]

-

Επιτάχυνση 0–100 km/h

s

8,5 [8,7]

7,1 [7,1]

[6,1]

4,8 [4,6]

12,4

10,5 [10,5]

8,4 [8,2]

7,2 [7,1]

[6,4]

Επιτάχυνση (xDrive) 0–100 km/h

s

–

–

–

[4,4]

–

–

8,5

[6,9]

–

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

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

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

1417

Τελική ταχύτητα
Τελική ταχύτητα (xDrive)

1400

Επιδόσεις

Κατανάλωση3, 4 – Όλοι οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6
Αστικός κύκλος

l/100 km

Αστικός κύκλος (xDrive)

l/100 km

Εκτός πόλης

l/100 km

Εκτός πόλης (xDrive)

l/100 km

Μικτός κύκλος

l/100 km

Μικτός κύκλος (xDrive)

l/100 km

Προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων
(με έγκριση τύπου)

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

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

–

10,6
[9,4]
[9,8]
6,2
[5,8]
6,0
7,8
[7,1]
[7,4]

[7,4 – 7,2]
–
[5,0 – 4,9]
–
[5,9 – 5,7]

4,8 – 4,6
–
3,9 – 3,8
–
4,2 – 4,1
–

[5,5 – 5,4]
–
[4,3 – 4,2]
–
[4,8 – 4,7]
–

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

140 –131
[135–126]

120 – 115
[118 – 115]

124 –121
[121 – 120]

[126 – 123]

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο

g/km

126 –116
[122 –112]

[134 – 130]

179
[163]

111 – 107

114 – 111
[118-116]

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (xDrive)

g/km

–

–

–

[169]

–

–

138 – 135

[138 – 135]

–

–9

–9

–9

–9

–9

–9

–9

–9

–9

Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ, περ.

l

52

52

52

52

52

52

52

52

52

195/55
R 16 H

195/55
R 16 W

205/50
R 17 Y

225/40/245/
35 R 18 Y

205/55
R 16 91 V

205/55
R 16 91 V

205/55
R 16 91 V

205/55
R 16 V

205/50
R 17 Y

6,5 J x 16

6,5 J x 16

7 J x 17

7,5/8 J x 18

6.5 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 17

Ατσάλι

Ατσάλι

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ατσάλι

Ατσάλι

Ατσάλι

Ατσάλι

Ελαφρού
κράματος

Ζάντες/ελαστικά
Διαστάσεις ελαστικών
Διαστάσεις ζάντας
Υλικό

Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε χιλιοστά (εδώ εμφανίζεται η πεντάθυρη έκδοση της BMW Σειράς 1). Οι εσωτερικές διαστάσεις της τρίθυρης BMW Σειράς 1 παρουσιάζουν αποκλίσεις.
Τα στοιχεία για τις επιδόσεις, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ισχύουν για αυτοκίνητα με το κιβώτιο του βασικού εξοπλισμού. Οι τιμές σε [ ] ισχύουν για τα
αυτοκίνητα με το αυτόματο κιβώτιο Steptronic.
1
Το βάρος κενό EU αναφέρεται για αυτοκίνητο με βασικό εξοπλισμό και δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο πρόσθετου εξοπλισμού. Στο βάρος κενό έχει ληφθεί υπόψη η πλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 90% καθώς και βάρος οδηγού 75 kg. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να επηρεάσει το βάρος, το ωφέλιμο φορτίο καθώς και την τελική
ταχύτητα εάν επηρεάζει την αεροδυναμική του αυτοκίνητου.
2
Το πραγματικό συνολικό βάρος του ρυμουλκούμενο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο
βάρος στήριξης.
3
H BMW προτείνει τη χρήση σούπερ αμόλυβδης βενζίνης 95 ROZ. Επιτρέπεται η χρήση καυσίμων ποιότητας 91 ROZ ή υψηλότερη με μέγιστη περιεκτικότητα αιθανόλης 10 %
(E10). Τα στοιχεία για τις επιδόσεις και την κατανάλωση αναφέρονται για τα καύσιμα με ROZ 98 ή καύσιμα diesel.
4
Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μετρήσεων
VO (EU) 2007/715 στην αντίστοιχη ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία αναφέρονται για αυτοκίνητο με βασικό εξοπλισμό για την αγορά της Γερμανίας, στο εύρος τιμών λαμβάνονται
υπόψη οι διαστάσεις των επιλεγμένων ζαντών και ελαστικών καθώς και ο προαιρετικά διαθέσιμος εξοπλισμός και μπορούν να αλλάξουν κατά τη διαμόρφωση. Τα στοιχεία για τα
αυτοκίνητα που επισημαίνονται με * έχουν υπολογιστεί με βάση τον νέο κύκλο μετρήσεων WLTP ενώ έχει γίνει αναγωγή ως προς τον κύκλο NEFZ για σκοπούς σύγκρισης.
5
Περιορίζεται ηλεκτρονικά.
6
Μέγιστη ροπή με αυτόματο κιβώτιο Steptronic 270 Nm στις 1.350–4.600 σ.α.λ.
7
Διαφορετικό μετατρόχιο μπροστά για τις 125i, 120d και 125d: 1521 mm, για τις 118d xDrive και 120d xDrive: 1522 mm. Διαφορετικό μετατρόχιο πίσω για τις 125i, 120d, 125d,
118d xDrive και 120d xDrive: 1556 mm.
8
Απόκλιση επιτρεπόμενου φορτίου ρυμούλκησης χωρίς φρένα για την τρίθυρη 125d: 740 kg.
9
Προσωρινές τιμές. Οι τιμές που απουσιάζουν δεν είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι την εκτύπωση του παρόντος.
10
Τα μοντέλα/εκδόσεις κινητήρων, για τα/τις οποία/ες ισχύουν αυτές οι τιμές, μπορούν να παραγγελθούν μέχρι τις 15.04.2018. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW.
11
Το χειροκίνητο κιβώτιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 05/2018.
12
Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν διατίθεται για την BMW Σειρά 1 τρίθυρη αλλά μόνο για την πεντάθυρη.

ΠΕΝΤΑΘΥΡΗ BMW ΣΕΙΡΑ 1 M140i xDRIVE ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ SHADOW:
Εξακύλινδρος κινητήρας βενζίνης M Performance TwinPower Turbo, 250 kW
(340 hp), ζάντες ελαφρού κράματος 18" M με διπλές ακτίνες 719 M σε μαύρο Jet,
χρώμα αμαξώματος μπλε Estoril μεταλλικό, καθίσματα σε συνδυασμό υφάσματοςAlcantara Hexagon ανθρακί, διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης με διακοσμητική επιφάνεια σε μαύρο γυαλιστερό.
ΤΡΙΘΥΡΗ BMW ΣΕΙΡΑ 1 125i ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ SPORT LINE SHADOW:
Τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo, 165 kW (224 hp), ζάντες ελαφρού κράματος 17" με διπλές ακτίνες 725, χρώμα αμαξώματος κόκκινο
Melbourne μεταλλικό, καθίσματα σε μαύρο δέρμα Dakota με κόκκινες λεπτομέρειες,
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε γυαλιστερό μαύρο με διακοσμητική επιφάνεια σε κόκκινο Coral ματ.
Αυτό το έντυπο παρουσιάζει μοντέλα, στοιχεία εξοπλισμού και δυνατότητες διαμόρφωσης (βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός) που προσφέρει η BMW AG για τα
αυτοκίνητα της γερμανικής αγοράς. Σε άλλες χώρεςμέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορεί να παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα στοιχεία εξοπλισμού και τις δυνατότητες
διαμόρφωσης του βασικού και προαιρετικού εξοπλισμού που περιγράφονται σε αυτό
το ενημερωτικό φυλλάδιο. Oι Επίσημοι Έμποροι του Δικτύου της BMW Hellas θα σας
ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος αλλαγής
στην κατασκευή και τον εξοπλισμό. H BMW Hellas δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
ορθογραφικά λάθη ή λάθη που οφείλονται στη μετάφραση/απόδοση του παρόντος.
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