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Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή εντύπων
BMW για το smartphone ή το tablet και ανακαλύψτε εκ νέου την BMW σας.
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ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ.

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

ΞΕΚΙΝΑΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΥ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ!

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ||
ΝΕΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΣΚΑΣ “ΝΕΦΡΩΝ” || ΜΕΓΑΛΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΓΚΡΙ FROZEN* ||
ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΕΡΑ*

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΑΠΛΑ,
ΠΡΟΝΟΩ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BMW CONNECTED DRIVE* ||
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BMW CONNECTED* ||
ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΟΠΩΣ
Π.Χ. DRIVING ASSISTANT PLUS* || BMW HEAD-UP DISPLAY*

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ.

ΣΠΟΡ ΣΙΛΟΥΕΤΑ || ΓΩΝΙΑ HOFMEISTER, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΚΟΛΟΝΑ ||
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ BMW || ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟΙ ΘΟΛΟΙ
ΤΡΟΧΩΝ || ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΛΑΪΝΩΝ ΜΑΡΣΠΙΕ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ*

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ:
ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.

ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΙΘΣΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ || ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ M* || ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ LED ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ BMW X)
ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ L (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ BMW COUPÉ)

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΞΕΚΙΝΑΩ ΣΤΟ ΟΡΙΟ.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ BMW TWIN POWER TURBO || BMW xDRIVE*
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ || ΣΠΟΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗ M* ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ M* || ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ || ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ||
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

* Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.

ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ BMW X2.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ.
Η ΝΕΑ BMW X2 ΧΑΡΑΖΕΙ ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ, ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ.
Η ΖΩΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ – ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ BMW X2.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΚΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΩΘΗΣΗ,
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΙΨΑ.
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 αισθητά καλύτερη ανάπτυξη
ισχύος και πιο άμεση απόκριση από
τις χαμηλές στροφές λειτουργίας ενώ
αποδεικνύονται ιδιαίτερα οικονομικοί
και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.
Οι στοχευμένες αεροδυναμικές επεμβάσεις στο αμάξωμα του αυτοκινήτου,
όπως ο Έλεγχος Ροής Αέρα, η Αεροκουρτίνα και τα Air Blades, περιορίζουν
την αεροδυναμική αντίσταση. Τα αεροδυναμικά στοιχεία συμβάλλουν στη
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και
των επιπέδων θορύβου στο εσωτερικό.

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 %.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO PRO
Ο Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής
Εμπειρίας προσφέρει στον οδηγό
τη δυνατότητα επιλογής της βασικής
λειτουργίας COMFORT, της λειτουργίας ECO PRO για αυξημένη αποδοτικότητα και της λειτουργίας SPORT
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.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ.
Μικρότερο 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.

ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
START/STOP
Η έξυπνη Λειτουργία Start/Stop1, 2
βελτιώνει το επίπεδο άνεσης θέτοντας
τον κινητήρα τίθεται εκτός λειτουργίας μόνο εάν αναμένεται μια συγκεκριμένη διάρκεια ακινητοποίησης.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ BMW X2.
BMW X2 sDrive20i3
Τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo με
υπερτροφοδότη TwinScroll, ισχύ 141 kW (192 hp) και ροπή 280 Nm
Επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h: 7,7 s
Τελική ταχύτητα: 227 km/h
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 5,9 – 5,5 l/100 km
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 134 –126 g/km

BMW X2 xDrive20d*
Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo με
υπερτροφοδότηση 2 σταδίων και μεταβλητή γεωμετρία τουρμπίνας,
καταλυτικός μετατροπέας NOx και σύστημα SCR με ισχύ
140 kW (190 hp) και ροπή
Επιτάχυνση από στάση στα 0 –100 km/h: 7,7 s
Τελική ταχύτητα: 221 km/h
Κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 4,9 – 4,7 l/100 km
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 128 –124 g/km

Ευελιξία, εξαιρετική κατευθυντικότητα και εντυπωσιακή άνεση είναι
τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζει η λειτουργία της
ανάρτησης. Ο μπροστινός άξονας με μονό ψαλίδι, ο πίσω άξονας
πολλαπλών συνδέσμων με ανεξάρτητη διάταξη ελατηρίου/αμορτισέρ και η υψηλή στρεπτική ακαμψία αποτελούν τις βάσεις για αυτό
το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η κινηματική συμπεριφορά των αξόνων,
τα αμορτισέρ αερίου και οι αντιστρεπτικές ράβδοι προσανατολίζονται στην άκρως δυναμική οδήγηση.

Το σπορ σύστημα διεύθυνσης Μ4 με Servotronic παρέχει άμεση
απόκριση και ευελιξία ενώ απαιτεί μικρότερη δύναμη για το στρίψιμο
του τιμονιού. Το αυτοκίνητο στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια και
προσφέρει εξαιρετικά δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης, ειδικά
σε δρόμους με στροφές. Επίσης, διευκολύνει τον έλεγχο του τιμονιού στο παρκάρισμα και την εκτέλεση ελιγμών.

Η Προσαρμοζόμενη Ανάρτηση4 επιτρέπει την ιδανική προσαρμογή
των χαρακτηριστικών λειτουργίας των αμορτισέρ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες κίνησης και να ενισχύουν περαιτέρω την
άνεση και τη δυναμική οδήγησης. Εκτός από τη βασική ρύθμιση
COMFORT για αυξημένη άνεση, το πρόγραμμα SPORT προσφέρει
δυναμικές ρυθμίσεις αμορτισέρ.
Η Σπορ ανάρτηση Μ4 είναι χαμηλωμένη κατά 10 χιλιοστά. Διαθέτει
πιο κοντά ελατήρια, πιο σφικτές ρυθμίσεις αμορτισέρ και πιο σκληρές αντιστρεπτικές ράβδους. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη
βελτιωμένη πρόσφυση και τις περιορισμένες εγκάρσιες κλίσεις, επιτρέποντας στον οδηγό να ακολουθήσει έναν άκρως δυναμικό τρόπο
οδήγησης.

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.
Το σπορ αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων Steptronic4 εξασφαλίζει
δυναμικές αλλαγές ταχυτήτων. Διαθέτει λειτουργία αυτόματων και
χειροκίνητων αλλαγών από τον επιλογέα ή τους μοχλοδιακόπτες του
τιμονιού.
Το σπορ αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων Steptronic με διπλό
συμπλέκτη4 επιτρέπει τόσο τις αυτόματες όσο και τις χειροκίνητες
αλλαγές από τους μοχλοδιακόπτες αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι
ή τον επιλογέα.

ΣΤΗ ΝΕΑ BMW X2.
Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης.
Δεν διατίθεται για την BMW xDrive25d.
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.
4
Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.
1

2
3

Τα στοιχεία για τις επιδόσεις, την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ισχύουν για
αυτοκίνητα με το κιβώτιο του βασικού εξοπλισμού.
Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται 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.
Περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την
κατηγορία αποδοτικότητας θα βρείτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον τιμοκατάλογο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΟΥ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Πρωτοπορία και τεχνολογία

 Βασικός εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός ασφαλείας Driving Assistant1 υποστηρίζει τον οδηγό
σε διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις οδήγησης2 και φρενάρει αυτόματα σε περίπτωση ανάγκης.
Ο εξοπλισμός Driving Assistant Plus1, εκτός από τα συστήματα
του Driving Assistant, όπως η Προειδοποίηση Εγκατάλειψης Λωρίδας,
η Προειδοποίηση Προσέγγισης με Προειδοποίηση Πεζών και λειτουργία φρεναρίσματος στην πόλη, η Υποβοήθηση Φώτων Πορείας2
και η Ένδειξη Ορίων Ταχύτητας, περιλαμβάνει επίσης το βασιζόμενο
σε κάμερες Cruise Control3 με λειτουργία Stop&Go2 και την Υποβοήθηση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης.2, 3 Το βασισμένο σε κάμερες
Cruise Control με λειτουργία Stop&Go διατηρεί σταθερή την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης σε ένα εύρος τιμών από 0 έως 140 km/h και
προσαρμόζει αυτόματα την κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η λειτουργία Stop&Go ελέγχει την ταχύτητα κίνησης μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου και θέτει το
αυτοκίνητο αυτόματα και πάλι σε κίνηση, μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών δευτερολέπτων. Το αυτοκίνητο επιταχύνει μέχρι την προεπιλεγμένη ταχύτητα κίνησης εάν πατηθεί το πλήκτρο RES ή το πεντάλ
γκαζιού.Η Υποβοήθηση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης σάς ξεκουράζει στον αυτοκινητόδρομο και σε άλλες μονότονες συνθήκες οδήγησης. Σε ταχύτητες μέχρι 60 km/h, το σύστημα αφήνει το αυτοκίνητο
να ακολουθεί «χαλαρά» το ρεύμα στην πυκνή κυκλοφορία, μειώνοντας το άγχος του οδηγού στα μποτιλιαρίσματα. Διατηρεί αυτόματα
την επιθυμητή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και ρυθμίζει
την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου σας μέχρι και την πλήρη ακινητοποίησή του, εάν χρειαστεί, ενώ παρέχει ενεργή υποστήριξη στο
σύστημα διεύθυνσης, αρκεί να έχετε το ένα χέρι επάνω στο τιμόνι.

Ο εξοπλισμός είναι προαιρετικά διαθέσιμος.
Η λειτουργία ενδέχεται να περιορίζεται στο σκοτάδι, την ομίχλη
ή τα έντονα φώτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.
3
Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης.

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Η Υποστήριξη Επαγρύπνησης επιτηρεί τη συμπεριφορά
του οδηγού για τυχόν σημάδια κόπωσης, όπως δυσκολία στη διατήρηση της πορείας εντός της λωρίδας. Αυτό το σύστημα αναλύει
τους χειρισμούς του οδηγού μέσω του συστήματος διεύθυνσης
και αντιδρά αμέσως μόλις ανιχνεύσει οποιαδήποτε μη φυσιολογική
συμπεριφορά. Η Κεντρική Οθόνη Ελέγχου προβάλλει ένα μήνυμα
προτείνοντας στον οδηγό να κάνει διάλειμμα ώστε να αποτραπούν επικίνδυνες καταστάσεις.

 Η Κλήση Έκτακτης Ανάγκης BMW συνδέεται αυτόματα
με τις πλησιέστερες υπηρεσίες διάσωσης χωρίς τη χρήση κινητού
τηλεφώνου. Η Κλήση Έκτακτης Ανάγκης BMW μπορεί επίσης
να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα, για παράδειγμα, σε περίπτωση
που χρειάζονται βοήθεια άλλοι χρήστες του δρόμου.

 Η Προειδοποίηση Πρόσκρουσης στο πίσω μέρος με λειτουργία φρεναρίσματος στην πόλη2 προειδοποιεί για κρίσιμες
περιπτώσεις σύγκρουσης και συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων. Στον κίνδυνο σύγκρουσης με ένα προπορευόμενο ή ακινητοποιημένο αυτοκίνητο προειδοποιεί τον οδηγό σε δύο στάδια
και προετοιμάζει, αν χρειαστεί, το σύστημα πέδησης για ταχύτερη
απόκριση. Σε περίπτωση ανάγκης το σύστημα ενεργοποιεί τα
φρένα και περιορίζει την ταχύτητα πρόσκρουσης.

 Ο Δυναμικός Έλεγχος Ευστάθειας (DSC) καταγράφει
διαρκώς τις κινήσεις του αυτοκινήτου και το σταθεροποιεί επεμβαίνοντας στη λειτουργία του κινητήρα και του συστήματος πέδησης
όταν παρουσιαστούν συνθήκες αποσταθεροποίησης. Πρόσθετες
λειτουργίες του DSC είναι, για παράδειγμα, το στέγνωμα φρένων,
η ετοιμότητα φρένων ή η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, με
την οποία το αυτοκίνητο διατηρείται στη θέση του κατά την εκκίνηση
σε ανηφόρα, χωρίς να κυλά προς τα πίσω.

 Η εξαιρετική στρεπτική ακαμψία και το χαμηλό βάρος του
αμαξώματος αποτελούν τη βάση για τη σπορ δυναμική οδήγηση,
την υψηλή ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης και την ευελιξία.
Επιπλέον, παρέχει στους επιβάτες καθολική προστασία.

 Οι προβολείς LED με φώτα στροφής αποδίδουν ένα έντονο
φως με τους αποδοτικούς λαμπτήρες bi-LED για τα φώτα διασταύρωσης και πορείας. Τα φώτα στροφής με τεχνολογία LED
επιτρέπουν την προσαρμοζόμενη διασπορά της φωτεινής δέσμης,
με αυξημένο φωτισμό των πλευρικών περιοχών του δρόμου για την
οδήγηση εντός πόλης. Τα φώτα ημέρας LED και τα φώτα θέσης
ενσωματώνονται στο κύριο φωτιστικό σώμα και δημιουργούν την
χαρακτηριστική εμφάνιση BMW.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης κάνει ευκολότερο το
παράλληλο παρκάρισμα. Το σύστημα υπολογίζει το μέγεθος των
ελεύθερων θέσεων στάθμευσης δίπλα από τις οποίες περνά το αυτοκίνητο με μικρή ταχύτητα. Όταν βρεθεί μία 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.
Το πλήρως έγχρωμο BMW Head-Up Display1, 4 προβάλλει όλες
τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδρομή απευθείας μέσα
στο οπτικό πεδίο του οδηγού, βοηθώντας τον έτσι να συγκεντρωθεί
στην οδήγηση. Οι πληροφορίες που προβάλλονται περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την τρέχουσα ταχύτητα κίνησης, οδηγίες κατεύθυνσης από το σύστημα πλοήγησης, την Ένδειξη Ορίου Ταχύτητας με
πληροφορία απαγόρευσης προσπέρασης, καθώς και λίστες του τηλεφώνου και του συστήματος ψυχαγωγίας.
Στα εκτεταμένα στοιχεία του πίνακα οργάνων τεχνολογίας
Black Panel1 περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης, στην οποία προβάλλονται υποδείξεις πλοήγησης, μηνύματα
λειτουργιών και διάφορες πληροφορίες, όπως λίστες ραδιοφωνικών
σταθμών, μουσικοί τίτλοι και πληροφορίες επαφών.
Το Σύστημα Ελέγχου Κατάβασης των μοντέλων xDrive είναι ένα
σύστημα που φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να κατεβαίνει τις απότομες ολισθηρές κατωφέρειες αυτόματα και με ασφάλεια, με πολύ
μικρή ταχύτητα χωρίς ο οδηγός να αναγκάζεται να φρενάρει.

1
2
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4

Με πολωτικά γυαλιά ηλίου, οι ενδείξεις του BMW Head-Up Display είναι μόνον περιορισμένα ορατές. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο διατίθεται ανάλογα με τον εξοπλισμό.
Οι αντίστοιχες ενδείξεις προϋποθέτουν την αγορά επιπλέον προαιρετικού εξοπλισμού.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ.
BMW ConnectedDrive

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.
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Δικτύωση που απελευθερώνει.

ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟ
BMW CONNECTED.

40

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
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 Head-Up 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 προχωρά ένα ακόμα
βήμα προς το μέλλον της κινητικότητας.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
BMW CONNECTED DRIVE STORE.
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.

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.

Ο αυτόματος κλιματισμός 2 ζωνών περιλαμβάνει Αυτόματη
Ανακυκλοφορία Αέρα (AAR), φίλτρο ενεργού άνθρακα, αισθητήρα
ηλιακής ακτινοβολίας και αισθητήρα συμπυκνωμάτων.
Το σύστημα πλοήγησης Plus1 περιλαμβάνει BMW Head-Up
Display, πολυχειριστήριο αφής iDrive Touch, ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη LCD 8,8" και πίνακα οργάνων με οθόνη υψηλής ανάλυσης
TFT 5,7". Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται διαισθητικά από το
πολυχειριστήριο αφής iDrive Touch, τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης
στο μενού και τα οκτώ πλήκτρα προτιμήσεων, τον φωνητικό έλεγχο
ή μέσω της οθόνης αφής με διαδραστικά πλακίδια.
Ο οδηγός ελέγχει το σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης από την
Κεντρική Οθόνη Ελέγχου, το σύστημα πολλαπλών λειτουργιών του
τιμονιού και το πολυχειριστήριο iDrive για διαισθητικό χειρισμό του
ραδιοφώνου, της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας, των λειτουργιών
audio streaming μέσω θύρας Bluetooth ή θύρας USB.

BMW CONNECTED+

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το BMW Connected+1, 2 προσφέρει ένα
εκτεταμένο επίπεδο ενσωμάτωσης των
εφαρμογών BMW Connected στην
BMW σας. Μπορείτε να απολαμβάνετε
την απόλυτη συνδεσιμότητα μεταξύ
των σημείων επικοινωνίας του BMW
Connected και της BMW σας και να
χρησιμοποιείτε τις εξατομικευμένες
υπηρεσίες που υποστηρίζονται από
το BMW Open Mobility Cloud.

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης συνδέουν1, 2
τον οδηγό με έναν εκπρόσωπο του
Τηλεφωνικού Κέντρου BMW με το
πάτημα ενός πλήκτρου. Ο εκπρόσωπος
θα βρει ένα συγκεκριμένο εστιατόριο,
το πλησιέστερο μηχάνημα αυτόματης
ανάληψης μετρητών ή ένα εφημερεύον
φαρμακείο και θα στείλει τη διεύθυνση
απευθείας στο σύστημα πλοήγησης
BMW του αυτοκινήτου.

WLAN HOTSPOT
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει
ενσωματωμένο WiFi Hotspot1, 3
προδιαγραφών LTE, το οποίο
επιτρέπει τη σύνδεση στο Internet
με χρέωση. Η σύνδεση του
αυτοκινήτου πραγματοποιείται μέσω
της ενσωματωμένης κάρτας SIM,
σύμφωνα με το πρόγραμμα
χρεώσεων του παρόχου υπηρεσιών.

ΣΤΗ ΝΕΑ BMW X2.
1
2
3

Ο εξοπλισμός διατίθεται προαιρετικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση είναι οι Υπηρεσίες ConnectedDrive.
Το WLAN Hotspot αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σύνδεση στο Internet με
τις μέγιστες ταχύτητες του προτύπου LTE. Η χρήση επιβαρύνεται με χρεώσεις.

Το σύστημα φόρτωσης περιλαμβάνει διαιρούμενη πλάτη πίσω
καθισμάτων σε αναλογία 40:20:40 για μεγαλύτερη ευελιξία. Για
παράδειγμα, στα πίσω καθίσματα μπορούν να φιλοξενηθούν δύο
επιβάτες και ταυτόχρονα να μεταφερθούν μακριά αντικείμενα,
όπως σάκοι με πέδιλα του σκι και snowboard. Το κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω διαθέτει δύο θήκες αναψυκτικών.
Η προετοιμασία πίσω σχάρας1 επιτρέπει την εύκολη χρήση μίας
βάσης ποδηλάτου από το πρόγραμμα Γνήσιων Αξεσουάρ BMW, σε
συνδυασμό με μία ειδική σφαιρική κεφαλή. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει περιστρεφόμενη πρίζα για τη σύνδεση πρόσθετων πίσω φώτων
καθώς και μία διάταξη στερέωσης στο αυτοκίνητο.

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

 Βασικός εξοπλισμός

 Στη νέα BMW X2, ο χαρακτηριστικός για BMW οδηγοκεντρικός
προσανατολισμός συνδυάζεται με τις
δυναμικές γραμμές των διακοσμητικών επιφανειών, τις ραφές σε χρώμα
αντίθεσης και τις διακοσμητικές
ραφές για να δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος χώρος απόλαυσης της οδηγικής εμπειρίας. Τα λειτουργικά
χειριστήρια είναι βαμμένα σε μαύρο
ματ χρώμα, τα διακοσμητικά στοιχεία
των χειριστηρίων του ηχοσυστήματος
και του κλιματισμού καθώς και αυτά
στην κεντρική κονσόλα διατίθενται
σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, εδώ
απεικονίζονται σε συνδυασμό με τις
διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε σκουρόχρωμο ασημί Oxid ματ
με διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό μαύρο.

Επιλεγμένα στοιχεία εξοπλισμού της βασικής έκδοσης:
 Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με ακτίνες V 560
 Καθίσματα βασικού εξοπλισμού, μπροστά με ρύθμιση για την απόσταση,
το ύψος και την κλίση της πλάτης, με ύφασμα Grid, διατίθενται και
άλλες επενδύσεις καθισμάτων.
 Κλιματισμός
 Πακέτο αποθηκευτικών χώρων με ένθετα από ανοξείδωτο ατσάλι για το
κάλυμμα του κατωφλιού φόρτωσης
 Σύστημα Μέσων με Κεντρική Οθόνη Ελέγχου 6,5" και πολυχειριστήριο
BMW iDrive, σύστημα ανοικτής συνομιλίας με σύνδεση Bluetooth,
συμπερ. Audio Streaming με συμβατά smartphone και θύρα USB
 Προβολείς αλογόνου ελεύθερης διάχυσης με φώτα ημέρας τεχνολογίας
LED, πίσω φώτα με φως οπισθοπορείας και φώτα φρένων τεχνολογίας LED
 Προβολείς ομίχλης
 Διακόπτης Ελέγχου Οδηγικής Εμπειρίας
 Performance Control
 Servotronic
 Δερμάτινο τιμόνι
 Ηλεκτρικό χειρόφρενο
 Αισθητήρας βροχής με αυτόματο σύστημα ελέγχου φώτων
 Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες και μπεκ πλύσης μπροστινού
παρμπρίζ

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Η υπερυψωμένη θέση εξασφαλίζει καλή ορατότητα και σωστό έλεγχο κατά την οδήγηση. Τα καθίσματα
του βασικού εξοπλισμού, εδώ απεικονίζονται με υφασμάτινες επενδύσεις Grid σε ανθρακί χρώμα,
προσφέρουν εξαιρετική άνεση και
στήριξη χάρη στις πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων.

 Πλάτη πίσω καθισμάτων, διαιρούμενη και αναδιπλούμενη σε αναλογία
40/20/40 με δύο θέσεις ασφάλισης, συμπεριλαμβάνει κεντρικό
υποβραχιόνιο και δύο θήκες αναψυκτικών
 Χώρος αποσκευών με πτυσσόμενο δάπεδο, θήκη φύλαξης με δίχτυ
και ιμάντα συγκράτησης, πρίζες 12V στην κεντρική κονσόλα μπροστά,
πίσω και στον χώρο αποσκευών
 6 ηχεία, ισχύς ενισχυτή 100 Watt
 8 πλήκτρα προτιμήσεων
 Συρόμενο κάλυμμα για τις θήκες αναψυκτικών και τον αποθηκευτικό
χώρο της κεντρικής κονσόλας μπροστά
 Αναδιπλούμενη θήκη στον πίνακα οργάνων, στην πλευρά του οδηγού
 Πίνακας οργάνων με τεχνολογία Black Panel
 Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με ακτίνες V 560 σε ασημί Reflex,
7,5J x 17 με ελαστικά 225/55 R17.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 19" με ακτίνες Υ 511 σε γκρι Orbit,
στιλβωμένες, 8J x 19 με ελαστικά runflat 225/45 R19.

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

 Βασικός εξοπλισμός

 Το πλάτος του εσωτερικού αυξάνεται οπτικά με τη διακοσμητική
επιφάνεια που εκτείνεται από άκρη
σε άκρη, αλλά και τις διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού. Το δερμάτινο τιμόνι M με τη χαρακτηριστική
σχεδίαση τριών ακτινών BMW M,
επενδεδυμένη στεφάνη με δέρμα
Walknappa και στηρίγματα για τους
αντίχειρες, προσφέρει εξαιρετική
αίσθηση αφής. Η σπορ εμφάνιση
στο εσωτερικό τονίζεται ακόμα
περισσότερο με τις διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού σε αλουμίνιο
με κυψελοειδή σχεδίαση και διακοσμητική επιφάνεια σε μπλε ματ.

Εξωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport:
 Το αεροδυναμικό πακέτο M περιλαμβάνει μπροστινό προφυλακτήρα
με ένθετο σε Dark Shadow μεταλλικό, ειδικά σχεδιασμένες εισαγωγές
αέρα και διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος
με ένθετα σε Dark Shadow μεταλλικό, διακοσμητικά θόλων τροχών και
επενδύσεις στο χρώμα του αμαξώματος και πίσω προφυλακτήρας με
ένθετο διαχύτη σε μεταλλικό Dark Shadow
 Ζάντες ελαφρού κράματος M 19" με διπλές ακτίνες 715 M και
ελαστικά runflat, εναλλακτικά
 ζάντες ελαφρού κράματος M 20" με διπλές ακτίνες 716 M και
ελαστικά runflat
 Χαμηλωμένη Σπορ Ανάρτηση M, εναλλακτικά
 Χαμηλωμένη ανάρτηση με Δυναμικό Έλεγχο Αμορτισέρ ή
 ανάρτηση βασικού εξοπλισμού
 Γυαλιστερό BMW Individual Shadow Line, εναλλακτικά εξωτερικός
εξοπλισμός BMW Individual σε σατινέ αλουμίνιο
 Επιγραφή M στα πλαϊνά
 Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος μπλε Misano μεταλλικό. Διατίθενται
και άλλα χρώματα αμαξώματος
 Πίσω αεροτομή M

1

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο.

Εσωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ M μπροστά, υποπόδιο οδηγού M
 Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με συνδυασμό υφάσματος/
Alcantara ‘Micro Hexagon’ σε αποκλειστικό στιλ Μ, εναλλακτικά σε
συνδυασμό υφάσματος/Alcantara ‘Micro Hexagon’ με κίτρινες
λεπτομέρειες ή διάτρητο
 δέρμα “Dakota” σε μαύρο χρώμα με μπλε λεπτομέρειες. Διατίθενται
και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Δερμάτινο τιμόνι M
 Ανθρακί ουρανός BMW Individual
 Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς
σχεδίασης με λεπτομέρειες σε μπλε ματ, εναλλακτικά διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης σε
ανθρακί χρώμα ή από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης με
λεπτομέρειες σε χρώμιο Pearl. Διατίθενται και άλλες διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού
 Κοντός επιλογέας ταχυτήτων με επιγραφή Μ1
 Αποκλειστικές οπτικές ίνες LED στα διακοσμητικά καλύμματα των
θυρών
 Κλειδί αυτοκινήτου με ιδιαίτερη επιγραφή Μ

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Τα σπορ καθίσματα του βασικού
εξοπλισμού με την ιδιαίτερη σχεδίαση παρέχουν άριστη στήριξη χάρη
στα μεγαλύτερα πλαϊνά στηρίγματα
στην πλάτη και την έδρα, ενώ προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες
ρύθμισης, π.χ. για το βάθος της
έδρας και το πλάτος της πλάτης
καθίσματος. Τα καθίσματα σε προαιρετικά διαθέσιμο διάτρητο δέρμα
'Dakota' σε μαύρο χρώμα με μπλε
λεπτομέρειες συνδυάζονται άψογα
με τις διακοσμητικές επενδύσεις
εσωτερικού και υπογραμμίζουν τον
σπορ διάκοσμο.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 19" Μ με διπλές ακτίνες 715 Μ, γκρι Orbit,
στιλβωμένες, 8J x 19 με ελαστικά runflat 225/45 R19.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 20" M με διπλές ακτίνες 716 Μ, μαύρο Jet,
στιλβωμένες, 8J x 20 με ελαστικά runflat 225/40 R20.

ΕΚΔΟΣΗ M SPORT X.
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Δείτε περισσότερες πληροφορίες με τη νέα εφαρμογή εντύπων BMW. Διατίθεται για smartphone και tablet.

 Βασικός εξοπλισμός

 Η ευδιάκριτη ραφή σε χρώμα
αντίθεσης στον πίνακα οργάνων και
την κεντρική κονσόλα είναι χρωματικά προσαρμοσμένη στις ραφές
των καθισμάτων και τα ρέλια στα
πατάκια για να τονίζεται ο δυναμικός οδηγοκεντρικός προσανατολισμός του ταμπλό. Οι διακοσμητικές
επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης σε
ανθρακί χρώμα με διακοσμητικές
επιφάνειες σε γυαλιστερό χρώμιο
Pearl, το υποπόδιο M και το δερμάτινο τιμόνι M αποτελούν πρόσθετα
χαρακτηριστικά εξοπλισμού που
ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Εξωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport Χ:
 Ο εξωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport X περιλαμβάνει
μπροστινό προφυλακτήρα με ένθετο σε γκρι Frozen μεταλλικό, ειδικά
σχεδιασμένες εισαγωγές αέρα και διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ σε
γκρι Frozen μεταλλικό με ένθετα στο χρώμα του αμαξώματος,
διακοσμητικά θόλων τροχών, επενδύσεις και πίσω προφυλακτήρας με
ένθετο διαχύτη σε γκρι Frozen μεταλλικό
 Ζάντες ελαφρού κράματος M 19" με ακτίνες Υ 722 M και ελαστικά
runflat, εναλλακτικά
 ζάντες ελαφρού κράματος M 20" με διπλές ακτίνες 717 M και
ελαστικά runflat
 Χαμηλωμένη Σπορ Ανάρτηση M, εναλλακτικά
 Χαμηλωμένη ανάρτηση με Δυναμικό Έλεγχο Αμορτισέρ ή
 ανάρτηση βασικού εξοπλισμού
 Γυαλιστερό BMW Individual Shadow Line, εναλλακτικά
 εξωτερικός εξοπλισμός BMW Individual σε σατινέ αλουμίνιο
 Επιγραφή M στα πλαϊνά
 Αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος μπλε Misano μεταλλικό.
Διατίθενται και άλλα χρώματα αμαξώματος
 Πίσω αεροτομή M

1

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο.

Εσωτερικός εξοπλισμός της Έκδοσης M Sport Χ:
 Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ Μ μπροστά και υποπόδιο M για
τον οδηγό
 Σπορ καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με συνδυασμό υφάσματος/
Alcantara ‘Micro Hexagon’ με κίτρινες λεπτομέρειες σε αποκλειστικό
στιλ Μ, εναλλακτικά σε συνδυασμό υφάσματος/Alcantara ‘Micro
Hexagon’, εναλλακτικά
 διάτρητο δέρμα “Dakota” σε μαύρο χρώμα με μπλε λεπτομέρειες.
Διατίθενται και άλλες επενδύσεις καθισμάτων
 Δερμάτινο τιμόνι M
 Ανθρακί ουρανός BMW Individual
Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς
σχεδίασης σε ανθρακί χρώμα, εναλλακτικά
 διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς
σχεδίασης με λεπτομέρειες σε μπλε ματ ή διακοσμητικές επενδύσεις
εσωτερικού από αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης με λεπτομέρειες
σε χρώμιο Pearl. Διατίθενται και άλλες διακοσμητικές επενδύσεις
εσωτερικού
 Κοντός επιλογέας ταχυτήτων με επιγραφή Μ1
 Αποκλειστικές οπτικές ίνες LED στα διακοσμητικά καλύμματα των θυρών
 Κλειδί αυτοκινήτου με ιδιαίτερη επιγραφή Μ

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Τα σπορ καθίσματα του βασικού εξοπλισμού με ύφασμα ‘Micro
Hexagon’ Alcantara σε ανθρακί
χρώμα και κίτρινες λεπτομέρειες
συνδυάζονται άψογα με το προαιρετικά διαθέσιμο χρώμα αμαξώματος Galvanic Gold μεταλλικό, ενώ
αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα
του αυτοκινήτου και σε συνδυασμό
με άλλα χρώματα αμαξώματος.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 19" M με ακτίνες Y 722 Μ, γκρι Orbit,
στιλβωμένες, 8J x 19 με ελαστικά runflat 225/45 R19.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 20" M με διπλές ακτίνες 717 Μ, γκρι Orbit,
ματ, στιλβωμένες, 8J x 20 με ελαστικά runflat 225/40 R20.

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

 Οι προβολείς LED με φώτα στροφής αποδίδουν ένα έντονο φως με
τους λαμπτήρες bi-LED για τα φώτα διασταύρωσης και πορείας. Φωτίζουν
τον δρόμο με φως που είναι παραπλήσιο με το φως ημέρας.
 Το φως που παράγουν οι προβολείς ομίχλης LED είναι παρόμοιο με το
φως ημέρας και επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει καλύτερα και να οδηγεί με
μεγαλύτερη ασφάλεια σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

 Οι μπροστινοί προβολείς τεχνολογίας αλογόνου ελεύθερης
διάχυσης διαθέτουν ενσωματωμένα φώτα ημέρας τεχνολογίας
LED και χειροκίνητη ρύθμιση
απόστασης φωτισμού.

 Τα διαιρούμενα πίσω φώτα
περιλαμβάνουν πίσω φώτα και
φώτα φρένων τεχνολογίας LED
ενώ διαθέτουν λειτουργία δυναμικών φώτων φρένων.

 Το γυαλιστερό Shadow Line BMW Individual περιλαμβάνει διάφορα
στοιχεία εξοπλισμού σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα: διακοσμητικές λωρίδες
στα μπροστινά και πίσω παράθυρα, πλαίσια μπροστινών και πίσω παραθύρων, καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και βάσεις καθρεπτών.

 Βασικός εξοπλισμός

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Η πίσω αεροτομή Μ τονίζει την αθλητική σιλουέτα του αυτοκινήτου και
μειώνει αισθητά την ανεπιθύμητη άντωση. Στις υψηλές ταχύτητες κίνησης
εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση στον πίσω άξονα και μεγαλύτερη κατευθυντική ευστάθεια.

 Μάσκα “νεφρών” BMW με 8 γρίλιες σε κάθε τμήμα, μετωπική επιφάνεια
σε γυαλιστερό μαύρο και πλαίσιο “νεφρών” σε γυαλιστερό χρώμιο.

 Η ανοικτή πανοραμική γυάλινη οροφή τροφοδοτεί το εσωτερικό με
άφθονο φρέσκο αέρα. Όταν είναι κλειστή, δημιουργεί μία ευχάριστη, φωτεινή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Ανοίγει και κλείνει αυτόματα με το πάτημα
ενός πλήκτρου ή από το τηλεχειριστήριο του αυτοκινήτου. Διαθέτει λειτουργία ολίσθησης και ανάκλισης, σκιάδιο ηλιοπροστασίας και ανεμοθραύστη.

 Τα κρύσταλλα με ηλιοπροστασία για το πίσω παρμπρίζ και
τα φιμέ πίσω πλαϊνά παράθυρα
περιορίζουν την ανεπιθύμητη
αναθέρμανση του εσωτερικού.

 Οι κορυφαίας ποιότητας
ράγες οροφής BMW Individual
σε γυαλιστερό Shadow Line
αποτελούν τη βάση για τις πολυχρηστικές σχάρες οροφής BMW.

 Το σύστημα άνετης πρόσβασης1 επιτρέπει στους επιβάτες
να επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο
από τις μπροστινές πόρτες και
να ανοίγουν την πόρτα του χώρου αποσκευών, χωρίς να χρησιμοποιήσουν το κλειδί.

 Η αυτόματη λειτουργία της
πόρτας χώρου αποσκευών ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά την πόρτα του χώρου αποσκευών. Αρκεί
απλώς το πάτημα ενός διακόπτη.

 Το σύστημα πλύσης προβολέων καθαρίζει αυτόματα τους
προβολείς όταν ενεργοποιηθεί
η λειτουργία πλύσης του μπροστινού παρμπρίζ και οι προβολείς
είναι αναμμένοι.

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

 Τα καλύμματα των εξωτερικών
καθρεπτών είναι βαμμένα σε
γυαλιστερό μαύρο αντί του χρώματος αμαξώματος. Τονίζουν
τον δυναμικό χαρακτήρα και δημιουργούν μια ιδιαίτερη εμφάνιση.

 Οι ράγες οροφής σε σατινέ
αλουμίνιο αποτελούν τη βάση
για τις πολυχρηστικές σχάρες
οροφής BMW.

 Δύο ορατές, μονές απολήξεις εξάτμισης2 με διάμετρο 90 mm σε κάθε
πλευρά. Το διακοσμητικό της απόληξης εξάτμισης διατίθεται σε γυαλιστερό
χρώμιο

 Ο εξωτερικός εξοπλισμός BMW Individual σε σατινέ αλουμίνιο αποπνέει
έναν αέρα πολυτέλειας με τα πλαίσια παραθύρων, τις διακοσμητικές λωρίδες των πλαισίων και το Air Breather σε σατινέ βουρτσισμένο αλουμίνιο.
Τα πλαίσια των εξωτερικών καθρεπτών, τα στηρίγματα και οι βάσεις, μαζί
με τους κάθετους οδηγούς παραθύρων σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα,
δημιουργούν μια κομψή αντίθεση.

Το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της πόρτας του χώρου αποσκευών χωρίς τη
χρήση χεριών διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τον αυτόματο χειρισμό της πόρτας
χώρου αποσκευών.
2
BMW X2 sDrive18i με μια απόληξη εξάτμισης.
1

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

 Βασικός εξοπλισμός

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Ραφές σε χρώμα αντίθεσης στην κεντρική κονσόλα και στον πίνακα οργάνων, διαθέσιμες με όλες τις επενδύσεις καθισμάτων. Οι ραφές σε χρώμα
αντίθεσης και οι διακοσμητικές ραφές συνδυάζονται άψογα με τον χρωματισμό του εσωτερικού.

 Τα ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα για τον οδηγό και τον συνοδηγό διαθέτουν διάφορες δυνατότητες μηχανικής ρύθμισης, μεταξύ αυτών και ρύθμιση του πλάτους της πλάτης καθίσματος, της θέσης μπροστά-πίσω και της
γωνίας της πλάτης και του καθίσματος. Τα ψηλότερα πλαϊνά στηρίγματα
της έδρας και της πλάτης του καθίσματος διακρίνονται για την εξαιρετική
εργονομία και προσφέρουν κορυφαία πλευρική στήριξη.

 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.2

 Το πακέτο αποθηκευτικών χώρων περιλαμβάνει: θήκη με καπάκι στην
πλευρά του οδηγού, ένθετα στις θήκες αναψυκτικών, δίχτυα στις πλάτες
των μπροστινών καθισμάτων, πρίζες 12 V στην πίσω κεντρική κονσόλα
και τον χώρο αποσκευών, δίχτυ αποθήκευσης στη δεξιά πλευρά του χώρου
αποσκευών, δίχτυ συγκράτησης στο δάπεδο του χώρου αποσκευών,
γάντζους για τσάντες και σημεία συγκράτησης στον χώρο αποσκευών.

 Δερμάτινο τιμόνι Μ πολλαπλών
λειτουργιών, στεφάνη τιμονιού
σε μαύρο δέρμα ‚Walknappa‘, με
στηρίγματα αντιχείρων.

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

 Στα θερμαινόμενα καθίσματα
για τον οδηγό και τον συνοδηγό
θερμαίνονται ολόκληρες οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης.

 Οι ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθίσματος είναι ευκολότερες στη
χρήση ενώ με τη λειτουργία μνήμης, οι χρήστες μπορούν να
αποθηκεύσουν τις προτιμώμενες
ρυθμίσεις για το κάθισμα και
τους εξωτερικούς καθρέπτες.

 Το ηχοσύστημα HiFi Harman Kardon διαθέτει εξωτερικό ενισχυτή ισχύος 360 Watt στον χώρο αποσκευών. Με συνολικά 12 ηχεία κατανεμημένα
έξυπνα στο εσωτερικό, μεταξύ αυτών και δύο κεντρικά subwoofer κάτω
από τα μπροστινά καθίσματα, το ηχοσύστημα γεμίζει την καμπίνα με κορυφαίας ποιότητας ήχο.

 Το σύστημα ηχείων HiFi με
ενισχυτή ισχύος 205 Watt και
7 ηχεία, κατανέμει ομοιόμορφα
τον ήχο στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου.

 Ο αυτόματος κλιματισμός
2 ζωνών περιλαμβάνει Αυτόματη
Ανακυκλοφορία Αέρα (AAR),
φίλτρο ενεργού άνθρακα, αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας και
αισθητήρα συμπυκνωμάτων.

 Ανθρακί ουρανός BMW
Individual: ο ουρανός, τα διακοσμητικά καλύμματα στις κολόνες
του αυτοκινήτου και τα σκιάδια
ηλιοπροστασίας έχουν επενδυθεί
με ανθρακί ύφασμα.

 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.

 Το υποστήριγμα οσφυϊκής
χώρας για τα καθίσματα οδηγού
και συνοδηγού μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα και εγκάρσια,
επιτρέποντας τη ρύθμιση μιας
ορθοπεδικά βελτιωμένης θέσης.

 Το σύστημα φόρτωσης περιλαμβάνει διαιρούμενη πλάτη
πίσω καθισμάτων σε αναλογία
40:20:40 για μεγαλύτερη ευελιξία.

 Ο σάκος για τα πέδιλα του
σκι και το snowboard επιτρέπει
τη μεταφορά πέδιλων του σκι
ή snowboard, καθαρά και με
ασφάλεια.

 Οι διάφορες αποθηκευτικές
λύσεις αυξάνουν το επίπεδο
άνεσης και διατηρούν το εσωτερικό τακτοποιημένο.

 Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός καθρέπτης (πλευρά οδηγού)
με αυτόματη αντιθαμβωτική
λειτουργία προστατεύουν τον
οδηγό από τις ενοχλητικές αντανακλάσεις που προκαλούνται
από τους προβολείς των οχημάτων που ακολουθούν.

1
2

 Το διαχωριστικό δίχτυ χώρου
φόρτωσης πίσω από τη δεύτερη
σειρά καθισμάτων αποτρέπει
τη μετατόπιση των αντικειμένων
προς τον χώρο επιβατών.

Διατίθεται μόνο για τις BMW X2 xDrive20i, BMW X2 xDrive20d και BMW X2 xDrive25d.
Ο φωτισμός περιγραμμάτων στα διακοσμητικά της πόρτας αποτελεί στοιχείο εξοπλισμού
των προαιρετικά διαθέσιμων διακοσμητικών επενδύσεων εσωτερικού.

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

 Βασικός εξοπλισμός

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Το σύστημα πλοήγησης Plus περιλαμβάνει BMW Head-Up Display,
πολυχειριστήριο αφής iDrive Touch, ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη
LCD 8,8" και πίνακα οργάνων με οθόνη υψηλής ανάλυσης TFT 5,7".
Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται διαισθητικά από το πολυχειριστήριο
αφής iDrive Touch, τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στο μενού και τα
οκτώ πλήκτρα προτιμήσεων, τον φωνητικό έλεγχο ή μέσω της οθόνης
αφής με διαδραστικά πλακίδια.

 Το πλήρως έγχρωμο BMW Head-Up Display2 προβάλλει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδρομή απευθείας μέσα στο οπτικό πεδίο
του οδηγού, βοηθώντας τον έτσι να συγκεντρωθεί στην οδήγηση. Οι πληροφορίες που προβάλλονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τρέχουσα
ταχύτητα κίνησης, οδηγίες κατεύθυνσης από το σύστημα πλοήγησης, την
Ένδειξη Ορίου Ταχύτητας με πληροφορία απαγόρευσης προσπέρασης,
καθώς και λίστες του τηλεφώνου και του συστήματος ψυχαγωγίας.

 Η Προετοιμασία για το Apple CarPlay®6, 7, 9 υποστηρίζει την εύκολη και
ασύρματη χρήση επιλεγμένων λειτουργιών του iPhone® στο αυτοκίνητο.
Αυτό επιτρέπει την προβολή και τον χειρισμό, μέσω του περιβάλλοντος
χρήση και μέσω φωνητικού ελέγχου, του περιεχομένου του smartphone,
καθώς και των λειτουργιών όπως μουσική, iMessages/γραπτά μηνύματα,
τηλεφωνία, Siri και επιλεγμένες εφαρμογές τρίτων παρόχων.

 Η λειτουργία "κοινοποίησης κατάστασης ταξιδιού σε πραγματικό χρόνο"7
σάς επιτρέπει να κοινοποιείτε την ώρα άφιξης και την τρέχουσα τοποθεσία
σας στους φίλους και την οικογένειά σας, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ο παραλήπτης λαμβάνει έναν σύνδεσμο για μια ιστοσελίδα που προβάλλει
τον προορισμό και την τρέχουσα τοποθεσία του αυτοκινήτου σε έναν χάρτη.

 Το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο
και οι λειτουργίες audio
streaming μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με
το σύστημα επικοινωνίας και
πληροφόρησης "Media".

 Στα εκτεταμένα στοιχεία του πίνακα οργάνων τεχνολογίας Black Panel4
περιλαμβάνεται μεγαλύτερη οθόνη TFT υψηλής ανάλυσης, στην οποία
προβάλλονται υποδείξεις πλοήγησης, μηνύματα λειτουργιών και διάφορες
πληροφορίες όπως λίστες ραδιοφωνικών σταθμών, μουσικοί τίτλοι και πληροφορίες επαφών.

 Ο εξοπλισμός ασφαλείας Driving Assistant8 υποστηρίζει τον οδηγό σε
διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις οδήγησης και φρενάρει αυτόματα
σε περίπτωση ανάγκης.

 Οι Πληροφορίες Κυκλοφορίας σε Πραγματικό Χρόνο7, 9 ενημερώνουν
άμεσα για την κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους, το επαρχιακό οδικό
δίκτυο και τις σημαντικότερες διαδρομές εντός πόλης.

 Η Προσαρμοζόμενη Ανάρτηση επιτρέπει την ιδανική προσαρμογή των
χαρακτηριστικών λειτουργίας των αμορτισέρ, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις συνθήκες κίνησης και να ενισχύουν περαιτέρω την άνεση και τη δυναμική οδήγησης. Εκτός από τη βασική ρύθμιση COMFORT για αυξημένη
άνεση, το πρόγραμμα SPORT προσφέρει δυναμικές ρυθμίσεις αμορτισέρ.

 Η έξυπνη Ένδειξη Ορίων
Ταχύτητας10 αναγνωρίζει τα
ισχύοντα όρια ταχυτήτων με τη
βοήθεια κάμερας και τη σύγκριση με τα δεδομένα πλοήγησης.

 Η λειτουργία τηλεφωνίας με
ασύρματη φόρτιση προσφέρει
ένα ολοκληρωμένο πακέτο
τηλεφωνίας με συνδεσιμότητα
Bluetooth και προεγκατάσταση
για WiFi Hotspot.3

 Η Έξυπνη Φωνητική Υποστήριξη αναγνωρίζει4 τη φυσική ομιλία και
βελτιώνει τον βαθμό αναγνώρισης μέσα από μια μεγάλη γκάμα γλωσσικών
ιδιαιτεροτήτων χάρη στην επεξεργασία φωνής εκτός του αυτοκινήτου5.
Αναγνωρίζει διαλέκτους, γλωσσικές ιδιαιτερότητες και αργκό εκφράσεις.
Αυτό προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στην υπαγόρευση γραπτών
μηνυμάτων ή e-mail.

5
1

2

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.
Με πολωτικά γυαλιά ηλίου, οι ενδείξεις του BMW Head-Up Display είναι μόνον περιορισμένα ορατές. Το εικονιζόμενο περιεχόμενο διατίθεται ανάλογα με τον εξοπλισμό.
Οι αντίστοιχες ενδείξεις προϋποθέτουν την αγορά επιπλέον προαιρετικού εξοπλισμού.

3

4

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.
Στοιχείο των συστημάτων πλοήγησης BMW.

6

 Το Driving Assistant Plus8
προσφέρει μεγαλύτερη άνεση
και ασφάλεια σε μονότονες και
περίπλοκες συνθήκες κίνησης.

Η εξωτερική (offboard) αναγνώριση φωνής μπορεί να παραγγελθεί ως λειτουργική
επέκταση από το ConnectedDrive Store.
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.

 Η κάμερα οπισθοπορείας 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.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση είναι οι Υπηρεσίες ConnectedDrive και ένα
σύστημα πλοήγησης.
Η λειτουργία ενδέχεται να περιορίζεται στο σκοτάδι, την ομίχλη ή τα έντονα φώτα στο
απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας.
9
Διατίθεται μόνον σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης.
10
Στοιχείο των εξοπλισμών Driving Assistant και Driving Assistant Plus σε συνδυασμό με
σύστημα πλοήγησης BMW.
* Ορισμένες υπηρεσίες δεν διατίθενται προς το παρόν στην ελληνική αγορά.
7

8

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

 Μη μεταλλικό 668 Μαύρο

 Μη μεταλλικό 300 Λευκό Alpine1

 Μεταλλικό 475 Μαύρο Sapphire2

 Βασικός εξοπλισμός

 Μεταλλικό A96 Λευκό Mineral

 Μεταλλικό A83 Ασημί Glacier

 Προαιρετικός εξοπλισμός

 Μεταλλικό WC1P Galvanic Gold2

ΕΚΔΟΣΗ M SPORT

 Μεταλλικό C07 Sparkling Storm με εφέ
Brillant3

 Μεταλλικό C10 Μπλε Mediterran3

 Μεταλλικό B39 Γκρι Mineral2

 Μεταλλικό C1Χ Πορτοκαλί Sunset2

 Μεταλλικό C1D Μπλε Misano4

1

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

[ 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

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.

2
3
4

Διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός για την Έκδοση M Sport και το πακέτο M Sport X.
Διατίθεται προαιρετικά και για την Έκδοση M Sport και το πακέτο M Sport X.
Διατίθεται προαιρετικά και για το πακέτο M Sport X.
Διατίθεται αποκλειστικά σε συνδυασμό με την Έκδοση M Sport ή το πακέτο M Sport X.

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

ΥΦΑΣΜΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣALCANTARA.

SENSATEC

ΔΕΡΜΑ

Διαθέσιμο με

 Βασικός εξοπλισμός
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαθέσιμο με

 Προαιρετικός εξοπλισμός

Διαθέσιμο με

 Βασική έκδοση

Ύφασμα Grid
EGAT ανθρακί1

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Διάτρητο δέρμα
Dakota PDSW
μαύρο, λεπτομέρειες σε γκρι χρώμα

 Βασική έκδοση

4FS Ασημί Oxid
σκουρόχρωμο ματ,
διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό
μαύρο

 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4WP Αλουμίνιο
κυψελοειδούς σχεδίασης ανθρακί,
διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό
χρώμιο Pearl3

 Βασική έκδοση

Ύφασμα Race
ERL1 ανθρακί,
λεπτομέρειες σε
γκρι χρώμα2

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Διάτρητο δέρμα
Dakota PDMZ
Mokka, λεπτομέρειες σε καρυδί χρώμα

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4F7 Ξύλο βελανιδιάς ματ, διακοσμητική επιφάνεια σε
γυαλιστερό χρώμιο
Pearl3

 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4WF Αλουμίνιο σε
κυψελοειδή σχεδίαση, διακοσμητική
επιφάνεια σε μπλε
Estoril ματ3

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Διάτρητο δέρμα
Dakota PDOA
Oyster, λεπτομέρειες σε γκρι χρώμα

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4LR Ξύλο Fineline
Stream, διακοσμητική επιφάνεια σε
γυαλιστερό χρώμιο
Pearl3

 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4WE Αλουμίνιο κυψελοειδούς σχεδίασης, διακοσμητική
επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl3

Διαθέσιμο με
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Συνδυασμός
υφάσματοςAlcantara Micro
Hexagon
HMIL ανθρακί,
λεπτομέρειες σε
κίτρινο χρώμα2

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Διάτρητο δέρμα
Dakota PDFM
κόκκινο Magma,
λεπτομέρειες σε
γκρι χρώμα2

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4LS Λεπτοτραχυσμένο αλουμίνιο,
διακοσμητική επιφάνεια σε γυαλιστερό
χρώμιο Pearl3

 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Συνδυασμός
υφάσματοςAlcantara Micro
Hexagon
HMAT ανθρακί,
λεπτομέρειες σε
μπλε χρώμα2

 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Διάτρητο δέρμα
Dakota PDN4
μαύρο, λεπτομέρειες σε μπλε χρώμα2

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

4LU Μαύρο γυαλιστερό, διακοσμητική
επιφάνεια σε γυαλιστερό χρώμιο Pearl

Διαθέσιμο με
 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Sensatec KCCX
Oyster

 Βασική έκδοση
 Έκδοση M Sport
 Πακέτο M Sport X

Sensatec KCSW
Μαύρο

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.

Όλες οι διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού εκτός των 4FS περιλαμβάνουν μπάρες
φωτισμού LED στα διακοσμητικά στοιχεία των θυρών.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το χρώμα εσωτερικού εξαρτάται από το επιλεγμένο χρώμα
επενδύσεων.

1
2
3

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τα καθίσματα βασικού εξοπλισμού.
Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τα σπορ καθίσματα.
Πρόσθετη διακοσμητική επιφάνεια και στα διακοσμητικά στοιχεία των θυρών.

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

 Αξεσουάρ

 Οι ζάντες ελαφρού κράματος
19" με ακτίνες V 573 διατίθενται σε
μαύρη διχρωμία, είναι στιλβωμένες
στην ορατή πλευρά και έχουν χαμηλότερο βάρος. Ολοκληρωμένο σετ
ζαντών με θερινά ελαστικά runflat,
διαστάσεις ζαντών 8J x 19, ελαστικά 225/45 R19 92W RSC.

 Ζάντες ελαφρού κράματος 17" με ακτίνες V 560 σε ασημί Reflex,
7,5J x 17 με ελαστικά 225/55 R17.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" με διπλές ακτίνες 564 σε
ασημί Reflex, 7,5J x 17 με ελαστικά 225/55 R17.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
17" σε σχέδιο τουρμπίνας
561 σε γκρι Orbit, στιλβωμένες,
BMW EfficientDynamics,
7,5J x 17 με ελαστικά 225/55
R17.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με διπλές ακτίνες 567 σε
ασημί Reflex, 7,5J x 18 με ελαστικά 225/50 R18.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με ακτίνες Υ 569 σε γκρι
Orbit, στιλβωμένες, 7,5J x 18
με ελαστικά 225/50 R18.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
18" με ακτίνες Υ 566 σε γκρι
Ferric, στιλβωμένες, 7,5J x 18
με ελαστικά 225/50 R18.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
19" με ακτίνες Υ 511 σε γκρι
Orbit, στιλβωμένες, 8J x 19 με
ελαστικά runflat 225/45 R19.

 Η μοντέρνα μπαγκαζιέρα οροφής σε μαύρο χρώμα με πλαϊνά διακοσμητικά σε ασημί Titan έχει χωρητικότητα 420 λίτρων και ταιριάζει σε όλα
τα συστήματα σχαρών οροφής BMW. Με το σύστημα ανοίγματος από
τις δύο πλευρές και το τριπλό κεντρικό κλείδωμα και στις δύο πλευρές,
επιτρέπει την εύκολη φόρτωση και το κλείδωμα.

 Η κάμερα Full-HD υψηλής
ευαισθησίας καταγράφει αυτόματα τα τεκταινόμενα μπροστά
και πίσω από το αυτοκίνητο εάν
ανιχνεύσει κραδασμούς.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
19" M με ακτίνες1 Y 722 Μ, γκρι
Orbit, στιλβωμένες, 8J x 19 με
ελαστικά runflat 225/45 R19.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
19" Μ με διπλές ακτίνες2 715 Μ,
γκρι Orbit, στιλβωμένες, 8J x 19
με ελαστικά runflat 225/45 R19.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
20" M με διπλές ακτίνες1 717 Μ,
γκρι Orbit, ματ, στιλβωμένες,
8J x 20 με ελαστικά runflat
225/40 R20.

 Ζάντες ελαφρού κράματος
20" M με διπλές ακτίνες2 716 Μ,
μαύρο Jet, στιλβωμένες, 8J x 20
με ελαστικά runflat 225/40 R20.

 Οι ζάντες ελαφρού κράματος 18“ με ακτίνες Υ 566 διατίθενται σε μαύρο χρώμα και προσδίδουν στο αυτοκίνητο μια ιδιαίτερα δυναμική νότα.
Ολοκληρωμένο σετ ζαντών με θερινά ελαστικά runflat, διαστάσεις ζαντών
7,5J x 18, ελαστικά 225/50 R18 95W RSC.

 Το αντιολισθητικό, υδροαπωθητικό και ανθεκτικό λαστιχένιο δάπεδο με
περιμετρικό ψηλό χείλος και όμορφη σχεδίαση εφαρμόζει τέλεια στον χώρο
αποσκευών και τον προστατεύει από τους ρύπους και την υγρασία. Η έκδοση σε μαύρο χρώμα με μαύρο ένθετο Χ2 ταιριάζει άψογα στο εσωτερικό.

1

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο M Sport X.

2

Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με την Έκδοση M Sport.

Ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα των Γνήσιων Αξεσουάρ BMW 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

 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.

χαρεί να σας συμβουλεύσει και θα σας προμηθεύσει έναν ειδικό κατάλογο με τα Γνήσια
Αξεσουάρ BMW. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.bmw.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

BMW X2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

sDrive18i*

sDrive20i5

xDrive20i5

sDrive18d*

xDrive18d*

xDrive20d*

xDrive25d5
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Βάρος κενό EU1

kg

1470 [1490]

1535

1615

1575 [1610]

1655

1675

1660

Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό
βάρος

kg

1985 [2005]

2055

2145

2080 [2115]

2160

2190

2180

Επιτρεπόμενο φορτίο

kg

590 [590]

595

605

580 [580]

580

590

595

Μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης
χωρίς φρένα2

kg

725 [725]

750

750

750 [750]

750

750

750

Μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης
με φρένα σε ανηφόρα με μέγ.
κλίση 12%/μέγ. κλίση 8 %2

kg

1700/1700

1800/1800

2000/2000

1800/1800

1800/1800

2000/2000

2000/2000

Χωρητικότητα χώρου
αποσκευών

l

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

1526
1526

Βάρος

470 –1355

1563
1563

1562
1562

1824
1824

2098
2098

Κυβισμός
Ονομαστική ισχύς/στοφές
Μέγιστη ροπή/στροφές

cm3
kW(hp)/
σ.α.λ.
Nm/σ.α.λ.

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1499

1998

1998

1995

1995

1995

1995

103 (140)/
4600 – 6500

141 (192)/
5000 – 6000

141 (192)/
5000 – 6000

110 (150)/4000

110 (150)/4000

140 (190)/4000

170 (231)/4400

994422

Κύλινδροι/βαλβίδες

11011

Κινητήρας3, 4

220/1480 – 4200 280/1350 – 4600 280/1350 – 4600 350/1750 – 2500 350/1750 – 2500 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000

Μετάδοση ισχύος
Μπροστινός
άξονας

Τύπος μετάδοσης

Μηχανικό κιβώτιο
6 σχέσεων

Κιβώτιο βασικού εξοπλισμού

Μπροστινός
άξονας

Τετρακίνηση

Μπροστινός
άξονας

Τετρακίνηση

Τετρακίνηση

Τετρακίνηση

Κιβώτιο 7 σχέσεων Αυτόματο κιβώτιο
Αυτόματο κιβώτιο Αυτόματο κιβώτιο
Μηχανικό κιβώτιο Μηχανικό κιβώτιο
με διπλό
8 σχέσεων
8 σχέσεων
8 σχέσεων
6 σχέσεων
6 σχέσεων
συμπλέκτη
Steptronic
Steptronic
Steptronic

854
854

Επιτάχυνση 0–100 km/h

836
836

4360
4360

Επιδόσεις
Τελική ταχύτητα

2670
2670

km/h
s

205 [205]

[227]

[224]

207 [207]

206

[221]

[237]

9,6 [9,6]

[7,7]

[7,4]

9,3 [9,3]

9,2

[7,7]

[6,7]

6,0 – 5,7

[5,4]

[5,9 – 5,7]

l/100 km

6,9 [7,0 – 6,9]

[7,2 – 6,8]

[7,7 –7,5]

5,3 – 5,2 [5,2 – 5,1]

Εκτός πόλης

l/100 km 5,1 – 4,9 [5,1 – 4,9]

[5,1 – 4,8]

[5,4 – 5,2]

4,2 – 4,1 [4,4 – 4,1]

4,7 – 4,4

[4,5 – 4,3]

[4,9 – 4,7]

Μικτός κύκλος

l/100 km 5,8 – 5,6 [5,8 – 5,6]

[5,9 – 5,5]

[6,2 – 6,1]

4,6 – 4,5 [4,7 – 4,5]

5,2 – 4,9

[4,9 – 4,7]

[5,3 – 5,1]

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

132 – 129
[133 – 129]

[134 – 126]

[142 –138]

121 –119
[124 –118]

137 –128

[128 –124]

[139 – 133]

–6

–6

–6

–6

–6

–6

–6

51

51

61

51

51

51

51

Προδιαγραφές εκπομπών
καυσαερίων (με έγκριση τύπου)
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο

g/km

Κατηγορία αποδοτικότητας
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ,
περ.

l

1443
1443

Αστικός κύκλος

1440
1440

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

Τροχοί
Διαστάσεις ελαστικών

225/55 R17 97W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W

Διαστάσεις ζάντας

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Υλικό

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

Ελαφρού
κράματος

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
Τα στοιχεία για τις επιδόσεις των κινητήρων βενζίνης αναφέρονται για λειτουργία με καύσιμα ROZ 98. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου αναφέρονται για λειτουργία με
καύσιμα αναφοράς σύμφωνα με το VO (EU) 2007/715. Επιτρέπεται η χρήση αμόλυβδης βενζίνης ποιότητας ROZ 91 ή υψηλότερης με μέγιστη περιεκτικότητα αιθανόλης 10%
(E10). H BMW προτείνει τη χρήση σούπερ αμόλυβδης βενζίνης ROZ 95.
4
Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται 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
Τα μοντέλα/εκδόσεις κινητήρων, για τα/τις οποία/ες ισχύουν αυτές οι τιμές, μπορούν να παραγγελθούν μέχρι τις xx.xx.xxxx. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα απευθυνθείτε στον Επίσημο Έμπορο BMW.
6
Προσωρινές τιμές. Οι τιμές που απουσιάζουν δεν είχαν οριστικοποιηθεί μέχρι την εκτύπωση του παρόντος.
1

Οι τιμές σε [ ] ισχύουν για τα αυτοκίνητα με το αυτόματο κιβώτιο Steptronic.

BMW X2 xDrive20d* με πακέτο M Sport X:
Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 hp), ζάντες
ελαφρού κράματος 20" Μ με διπλές ακτίνες 717 Μ, χρώμα αμαξώματος Galvanic
Gold μεταλλικό, σπορ καθίσματα με ύφασμα Alcantara Micro Hexagon σε ανθρακί
χρώμα με κίτρινες λεπτομέρειες, διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε αλουμίνιο
κυψελοειδούς σχεδίασης σε ανθρακί χρώμα.
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 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορούν μετά τις 16/11/2017 (ημερομηνία εκτύπωσης) να παρατηρηθούν αποκλίσεις από τους εξοπλισμούς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης του βασικού και
προαιρετικού εξοπλισμού που περιγράφονται σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο.
Τα Επίσημα Μέλη 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.
* 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.

© BMW AG, Μόναχο/Γερμανία. Η ανατύπωση, ακόμα και τμήματος του παρόντος,
επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της BMW AG, Μόναχο.
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