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BMW
KATALOGLARI

Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi.
Yeni BMW katalog uygulaması size
yepyeni bir dijital ve interaktif BMW
deneyimi sunuyor. Akıllı telefonunuz
veya tabletiniz için BMW katalog
uygulamasını hemen indirin ve BMW
otomobilinizi yeni bir bakış açısıyla
keşfedin.

İLERİYE DÖNÜK
DÜŞÜNCE.
GERÇEK BİR SPORCU.

GELİŞMİŞ GÖRÜŞ.
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ.
ADAPTİF LED FARLAR SAYESİNDE DAHA FAZLA GÜVENLİK* || AKTİF AKIŞLI
BÖBREK IZGARALARI VE HAVA PERDESİ SAYESİNDE İYİLEŞTİRİLMİŞ
AERODİNAMİKLER || HASSAS ŞEKİL VE ÇİZGİLER SAYESİNDE DAHA FAZLA
İLERİYE DÖNÜK HAREKET
*

Opsiyonel donanım olarak sunulur.

DİKKAT ÇEKEN
DİNAMİKLER
DİNAMİK M SPORT PAKET* || GENİŞ HAVALANDIRMALAR ||
ATLETİK RÜZGARLIK || 20 İNÇ PARLAK V KOLLU JANT*
*

Opsiyo nel donanım olarak sunulur.

ODAK NOKTASI
SOL ÖNDE.
SÜRÜCÜ ODAKLI KOKPİT || M DERİ DİREKSİYON* || 8 İLERİ STEPTRONIC
SPORT ŞANZIMAN* || ADAFTİF MOD* SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ ||
PREMIUM MALZEMELER, HASSAS İŞÇİLİK
*

Opsiyonel donanım olarak sunulur.

TÜM HAREKETLERİNİZİ
İZLER.
YENİ VE SEZGİSEL KULLANICI TEKNOLOJİLERİ: BMW AKILLI
HAREKETE DUYARLI KUMANDA* || YENİLİKÇİ DOKUNMATİK EKRAN* ||
AKILLI SES KONTROLÜ SİSTEMİ
*

Opsiyonel donanım olarak sunulur.

ENERJİ AKIŞI.
İÇTEN YANMALI MOTOR VE ELEKTRİKLİ MOTORLA
BMW 530e iPERFORMANCE* || İÇTEN YANMALI MOTOR GÜÇ
ÇIKIŞI/TORK 135KW**/290NM** || ELEKTRİKLİ GÜÇ
ÇIKIŞI/TORK 70KW**/250NM** || CO2 EMİSYONU 46G/KM** ||
TAMAMEN ELEKTRİKLİ MODDA YAKLAŞIK 45KM MENZİL

Planned availability: from 1st quarter 2017.
**
Provisional figures (not yet officially confirmed, based on the ECE test cycle).
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için teknik verileri inceleyebilir veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.
*

B U YA L N I Z C A
BAŞLANGIÇ.
SINIRSIZ SÜRÜŞ KEYFİNİ KEŞFEDİN. ŞIK VE DİNAMİK TASARIMIN EŞSİZ BİRLEŞİMİ,
AKILLI BMW TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİ KONTROL KONSEPTLERİ BİR YANDAN
SEYAHAT EDERKEN BİR YANDAN DA İŞLERİNİZİ TAKİP EDEBİLMENİZİ SAĞLAR. YENİ
BMW 5 SERİSİ OLAĞANÜSTÜ ÇIKIŞ DEĞERLERİNİ GÜÇLÜ ATLETİK ÖZELLİKLERLE BİR
ARAYA GETİREREK SİZİ GİDECEĞİNİZ YERE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRIR.
GERÇEKBİR SPORCU: YENİ BMW 5 SERİSİ SEDAN.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Yenilik ve Teknoloji
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LESS EMISSIONS. MORE DRIVING PLEASURE.

www.bmw.com/efficientdynamics

2000 YILINDAN BU YANA YAKLAŞIK

%33

DAHA AZ CO2
EMİSYONU.

3 SİLİNDİRDEN 12 SİLİNDİRE

DAHA FAZLA GÜÇ

Daha az tüketimle, daha fazla deneyim
yaşayın. BMW TwinPower Turbo
motorlar en yeni yakıt enjeksiyon
sistemleri, değişken çıkış kontrolü ve
yenilikçi turboşarj teknolojisi sayesinde
maksimum verimlilikle üstün dinamikler
sunar. Silindir sayısı veya dizel ya da
benzinli olması fark etmeksizin, BMW
EfficientDynamics yelpazesindeki
motorlar yola bol miktarda güç aktarırken,
düşük devirlerde bile anlık tepki sağlar
ve bu esnada tüketim ve emisyonu
değerlerini de düşük tutar.

BMW EfficientDynamics motorların
yanı sıra tüm otomobil konseptini ve
akıllı enerji yönetimini kapsayan bir
teknoloji paketidir. BMW modellerinde
çeşitli yenilikçi teknolojiler standart
olarak sunularak sürekli olarak otomobilin
verimliliğini yükseltir. Aerodinamikleri
ve motor verimliliğini iyileştirerek ve
hafif yapı ve hibrid teknolojisini kullanıma
geçirerek BMW filo genelinde CO2
emisyonunu %33 oranında azaltmayı
başardı.

AKILLI HAFİF YAPI SAYESİNDE
YAKLAŞIK

140kg DAHA HAFİF.

En ince detayına kadar hassas şekilde
tasarlanan akıllı hafif yapıp otomobilin
her bir parçası için en uygun malzemenin
seçilmesi ve uygulanması anlamına
gelir. BMW EfficientLightweight
konsepti alüminyum veya karbon
(karbon fiber takviyeli plastik) gibi son
derece hafif malzemelerin kullanımıyla
ağırlığın mümkün olduğunca azaltılmasını
amaçlar. Bu da dinamik sürüş özelliklerinin yanı sıra otomobilin dengesini,
güvenliğini ve konforunu arttırır.

BMW M550i xDrive1, 2
‒ 462bg (340kW) güce ve –2 Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo sekiz silindirli benzinli motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: [4,0]sn; Azami hız: [250]km/sa
‒ Ortalama yakıt tüketimi: [8,9 – 9,2]l/100km
‒ Ortalama CO2 emisyonu: [204 – 209]g/km
BMW 540i / 540i xDrive
‒ 340bg (250kW) güce ve 450Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo altı silindirli benzinli motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: [5,1]sn / [4,8]sn xDrive;
Azami hız: [250]km/sa / [250]km/sa xDrive
‒ Ortalama yakıt tüketimi: [6,5 – 6,9]l/100km /
[6,9 –7,4]l/100km xDrive
‒ Ortalama CO2 emisyonu: [149 –159]g/km /
[159 –169]g/km xDrive

BMW 520d EFFICIENT
DYNAMICS EDITION

AERODİNAMİKLER

AKILLI START/STOP İŞLEVİ

BMW TwinPower Turbo 2,0 litre
4 silindirli dizel motora sahip BMW
520d EfficientDynamics Edition1, 2,
etkileyici seviyede maksimum yakıt
verimliliği ve mükemmel sürüş
performansı sunar. 190bg (140kW)
motor gücüyle; 100 km/sa hıza 7,5
saniyede ulaşır ve yalnızca 3,8l/100km
yakıt tüketimi değerine sahiptir.

Aerodinamiklere odaklanan hedefe
yönelik önlemlerle BMW sürtünme
katsayısı ve verimliliğin yanı sıra iç
akustiği de optimize etmiştir. Yakıt
tüketimi de azaltılmıştır. Aktif hava akışı
böbrek ızgarası, Havalandırma, ön
tekerlekler üzerinde Hava perdesi ve
Aero jantlar3 hava direncini daha da
azaltmaya yönelik detaylı önlemlerdir.

Akıllı Start/Stop işlevi navigasyon,
kamera ve radar bilgilerinin etkileşimi
sayesinde sürüş konforunu arttırır.
Motoru yalnızca uzun bir bekleme
süresi olduğunda ve motoru çalıştırmak için gereken enerji kapatıldığında
tasarruf edilen enerjiden düşük
olduğunda kapatır.

BMW 530i / 530i xDrive
‒ 252bg (185kW) güce ve 350Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo dört silindirli benzinli motor
‒ 0 – 100 km/sa hızlanma: [6,2]sn / [6,0]sn xDrive;
Azami hız: [250]km/sa / [250]km/sa xDrive
‒ Ortalama yakıt tüketimi: [5,5 – 5,9]l/100 km /
[6,0 – 6,4]l/100km xDrive
‒ Ortalama CO2 emisyonu: [126 –136]g/km /
[137–147]g/km xDrive

BMW 530d / 530d xDrive
‒ 265bg (195kW) güce ve 620Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo altı silindirli dizel motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: [5,7]sn / [5,4]sn xDrive;
Azami hız: [250]km/sa / [250]km/sa xDrive
‒ Ortalama yakıt tüketimi: [4,5 – 4,9]l/100 km /
[5,0 – 5,4]l/100 km xDrive
‒ Ortalama CO2 emisyonu: [118 –128]g/km /
[132 –142]g/km xDrive
BMW 520d / 520d xDrive
‒ 190bg (140kW) güce ve 400Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo dört silindirli dizel motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: 7,7 [7,5]sn / [7,6]sn xDrive;
Azami hız: 238km/sa / [235]km/sa xDrive
‒ Ortalama yakıt tüketimi: 4,2 – 4,5 [4,1 – 4,4]l/100km /
[4,5 – 4,9]l/100km xDrive
‒ Ortalama CO2 emisyonu: 109 –119 [108 –118]g/km /
[119 –129]g/km xDrive
BMW 520d EfficientDynamics Edition1, 2
‒ 190bg (140kW) güce ve 400Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: 7,5sn; Azami hız 235km/sa
‒ Ortalama yakıt tüketimi: 3,8l/100km
‒ Ortalama CO2 emisyonu: 102g/km

BMW 530e iPerformance1, 2
‒ 252bg (185kW) toplam sistem gücüne ve 420Nm
toplam sistem torkuna sahip BMW TwinPower Turbo
dört silindirli benzinli motor ve elektrikli motor
‒ 0 –100 km/sa hızlanma: [6,2]sn; Azami hız: [235]km/sa
‒ Ortalama yakıt tüketimi: [2,0]l/100km
‒ Ortalama CO2 emisyonu: [46]g/km

YENİ BMW 5 SERİSİ SEDAN.
Planlanan piyasaya sunum tarihi: 03/2017.
Provisional figures (values based on the ECE test cycle pending official confirmation);
missing values not available at time of publication.
3
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
1
2

Belirtilen performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri standart şanzımanlı
otomobillere aittir. [ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için teknik verileri inceleyebilir veya
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.

BMW 5 SERİSİ SEDAN –
TÜM DÜNYAYA BAĞLANIN.

BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.

www.bmw.com/connecteddrive

YAKLAŞIK
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AKILLI ASİSTAN

BMW Connected, günlük mobiliteyi kolaylaştıran ve sürücülerin varış noktalarına rahat bir şekilde
ve zamanında ulaşmasına yardımcı olan kişisel ulaşım desteği sunar. Yola çıkmak için en uygun
zaman önerileri gibi mobiliteye ilişkin bilgilere iPhone veya Apple Watch aracılığıyla uzaktan erişebilir
ve bu bilgileri sorunsuz şekilde otomobilinize aktarabilirsiniz.

PARK ASİSTANI PLUS1

YILDAN UZUN SÜREDİR SUNULAN

CONNECTED DRIVE

Geleceğe doğru: 1977 yılında tüketim değerlerini gösteren araç içi bilgisayarların
tanıtılmasından bu yana, BMW sürekli olarak sürücü ve yolculara maksimum
destek sağlayan hizmetler ve teknolojiler geliştirmeye devam etti. 1992 yılında
BMW Avrupa'da ilk kez ultrason kullanan uzaktan izleme sistemini kurdu. 1994
yılında buna navigasyon sistemleri eklendi. 2008 ylında ise BMW otomobil içerisinde
sınırsız internet bağlantısı sunan dünyanın ilk otomotiv şirketi oldu. BMW zamana
ayak uydurarak otomobil içerisinde en son teknik yenilikleri sunmaya devam ediyor.

8760

20 | 21

BMW CONNECTED1

BMW ConnectedDrive ile maksimum konfor ve güvenliğin keyfini çıkarın. Sürüş park etme işlemleri veya görüş
açısından BMW ConnectedDrive destek sistemleri tüm durumlarda güvenilir destek sunar ve tüm yolculukları daha
konforlu kılar. Dur & Kalk işlevli aktif cruise control ve trafik sıkışıklığı asistanından, tamamen otomatik Park Asistanı ve tam
renkli BMW Head-Up Display özelliğine kadar BMW ConnectedDrive tarafından sunulan akıllı destek sistemleri
sayesinde güvenliğin ne kadar yenilikçi, kolay ve konforlu olduğunu deneyimleyebilirsiniz.

40

Yenilik ve Teknoloji

Park Asistanı Plus donanım paketi, otomobilin park edilmesini ve
manevraları kolaylaştırır. Bu özellik, Üst Görüş, Uzaktan 3D Görünüm,
PDC ve otomobili tamamen otomatik olarak şeride paralel veya dikey
olarak park eden doğrusal kılavuzlu Park Asistanı'nın yer aldığı Çevre
Görüş Kamera Sistemi'ni içerir. Sistem, düşük hızda yanından geçtiği
potansiyel boşlukları ölçerek çalışır.

SAAT

YIL BOYU KULLANABİLİRSİNİZ

SÜRÜŞ ASİSTANI PLUS1,2

Yol sizi nereye götürürse götürsün, yenilikçi BMW ConnectedDrive hizmetleri her
duruma hakim olmanızı sağlar. Concierge Hizmetleri 24 saat kişisel asistanınız
olarak hizmet verirken, Akıllı Acil Durum Çağrısı gerektiğinde acil durum hizmetlerine
otomatik olarak bildirim yapar. Entegre dokunmatik pedi ile iDrive Dokunmatik
Controller sayesinde artık tüm işlevler sezgisel olarak kolay bir şekilde kumanda
edilebilir ve örneğin varış noktasının adresini kendi elyazınızla kolayca girebilirsiniz.
Gelen bir çağrıyı cevaplamak için müziği hızlı bir şekilde kapatmak isterseniz BMW
Harekete Duyarlı Kumanda ile artık bunu çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sürüş Asistanı Plus monoton ve tehlikeli durumlarda daha fazla konfor ve
güvenlik sağlayan otomatik sürüş seçeneğini sunar. Bu durumlar arasında
trafik sıkışıklıkları, yavaş akan trafik, şehirde veya otobanlarda uzun yolculukların
yanı sıra kavşaklardan geçişler ve tehlikeli şerit değiştirmeler yer alır. Sürücünün
harekete geçmediği veya geçemediği durumlarda otomobil harekete geçer.

KEYFİNİ ÇIKARABİLECEĞİNİZ
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UZAKTAN 3D GÖRÜNÜMÜ1,3

MİLYON PARÇA

BMW ConnectedDrive tarafından sunulan hizmet ve uygulamalarla otomobiliniz ve dış dünya arasında kesintisiz
bağlantıyı deneyimleyebilirsiniz. ConnectedDrive Hizmetleri donanım seçeneği, hareket halindeyken size çeşitli bilgi, eğlence
ve ek hizmetler sunar. Bunların arasında internette arama yapma (Google™ tarafından desteklenir) olanağı sunan BMW
Online hizmeti ve diğer pek çok işlev yer alır. Ofis çalışmalarını mobil olarak yürütüyorsanız BMW Online Office ile tüm
işlemler artık çok daha kolay. Online Eğlence Sistemi sayesinde müzik zevkinize uygun neredeyse sınırsız sayıda parça
her zaman elinizin altındadır.

Uzaktan 3 Boyutlu Görünüm ile kullanıcı park edilmiş otomobilin çevresini akıllı telefonu üzerinde
rahatlıkla görebilir. Uzaktan 3 Boyutlu Görünüm işlevi BMW Connected App (iOS için) aracılığıyla
etkinleştirilebilir. Kullanıcının örneğin fırtına gibi bir durumda otomobilin çevresindeki alanı hızlı ve
kolay bir şekilde gözlemlemesine olanak tanır. Görüntü 3 boyutlu olarak gösterilir, böylece kullanıcı
çeşitli perspektifleri görebilir. Uzaktan 3 boyutlu görünüm iki saat içinde üç kez etkinleştirilebilir.

1
2

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.

3

Uzaktan 3D Görünümünü kullanmak için Uzaktan Kontrol Fonksiyonları ve Park Asistanı
Plus özelliği gereklidir.

SÜSPANSİYON VE GÜVENLİK.

Yenilik ve Teknoloji

 Standart donanım

Integral Aktif Direksiyon1 ön aks üzerindeki direksiyon açısına
bağlı değişen destekle arka tekerlek üzerindeki direksiyona etki eden
desteği birleştirir. Düşük hızlarda, arka tekerleklerin ön tekerleklerden
tersi yönde hareket etmesini sağlayarak daha fazla manevra kabiliyeti
ve çeviklik sunar. 60 km/sa'ten itibaren, arka tekerlekler ön tekerleklere paralel bir şekilde dönerek dengeyi ve konforu arttırır.
8 ileri Steptronic Sport şanzıman1 son derece sportif vites
değiştirmeye olanak sağlar. İster otomatik ister vites değiştirme kanatçıkları veya vites koluyla manuel olsun, vites değişimleri konforlu veya
son derece dinamik sürüş sağlar. SPORT modundayken ve vites
kolu sol S/M konumundayken vites geçişleri maksimum performansa
yönelik ayarlanır.
Dinamik Amortisör Kontrolü konfor ve sürüş dinamiklerini
artırarak, amortisör karakterinin herhangi bir sürüş koşuluna uyarlanabilmesini sağlar. Daha fazla sürüş konforuna yönelik standart
COMFORT ayarına ek olarak, SPORT programı atletik amortisör
ayarları sunar.
1, 4
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 Opsiyonel donanım

 Aktif Koruma, BMW ConnectedDrive'ın önleyici yolcu koruma
sistemidir. Aktif Koruma yorgunluk belirtileri algıladığında sürücüyü uyarır, kritik durumlarda emniyet kemerlerini önceden gerdirir,
elektrikli koltuklar dik konuma alınır ve pencere ve kayar tavan
kapatılır. Kazanın ardından sistem otomatik olarak fren yapar ve
otomobili hareketsiz hale getirir.

 Burulma mukavemeti açısından son derece sert ama aynı
zamanda hafif gövde yapısı sportif sürüş dinamikleri, hassas
direksiyon hakimiyeti ve çevikliğe yönelik olarak zemini sağlar.
Aynı zamanda yolculara mümkün olan en iyi çepeçevre korumayı
sağlar.

 Adaptif far içeren LED farlar, şehir ve otoban için değişken
ışık dağıtımı ve BMW Seçici Far, karanlıkta sürüş sırasında yolun
optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Hareketsiz durumdayken
bile, entegre viraj ışıkları sinyal vererek veya direksiyonu döndürerek otomatik olarak etkinleştirilir ve 35km/sa hıza kadar etkin
durumda kalır.

 Dinamik Denge Kontrolü (DSC) otomobilin hareketlerini
kalıcı olarak değerlendirir ve dengesiz sürüş koşulları tespit ettiğinde
motor ve frenlemeyi düzenleyerek yeniden denge sağlar. DSC'nin
ilave işlevleri arasında örneğin fren kurutma, fren hazırlığı veya
otomobilin yokuşlarda geri kaymasını önleyen Yokuşta kalkış yardımı
yer alır.

 Şehir içi fren uyarısı ile yaya uyarısı kazaları önlemek amacıyla sürücüye aktif olarak yardımcı olur. 60km/sa'e kadar hızlarda
etkindir ve daha hızlı tepki verme amacıyla frenleri önceden hazırlar.
Acil bir durumda ise sistem çarpışmayı önler veya çarpışma hızının
önemli ölçüde azalmasını sağlar.

 Şerit Terk Uyarısı yoldaki şerit çizgilerini tespit eder ve
yaklaşık 70km/sa hızlardan itibaren istenmeden gerçekleştirilen
şerit değişiklikleri sırasında sürücüyü direksiyonu titreştirerek
uyarır. Şerit değişikliği isteyerek gerçekleştirildiğinde yani sinyal
verildiğinde uyarı etkinleştirilmez.

BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi1; maksimum çekiş, sürüş
dinamikleri ve her türlü sürüş durumunda güvenlik sağlamak üzere
gücü ön ve arka tekerlekler arasında akıcı ve değişken biçimde dağıtır.
Daha fazla çeviklik için, elektronik olarak kontrol edilen güç dağıtımı
virajlarda önden veya arkadan savrulma etkisini dengeler.
Adaptive Drive1, dengeleyici ve amortisörlerin gereken şekilde
düzenlenmesi için aktif gövde denge sistemi Dinamik Sürüş ve
Dinamik Amortisör Kontrolü'nü bir araya getirir. Sistem aynı zamanda
gövdenin yana yatmasını önleyerek olağanüstü sürüş konforu sunar
ve böylece viraj dönüşlerinde daha yüksek hız ve daha kısa frenleme
mesafelerine olanak tanır.
M Sport Süspansiyon1 yaklaşık on milimetre alçaltılmıştır. Aynı
zamanda daha kısa süspansiyon yayları, daha sıkı amortisör ayarı ve
daha sert stabilizörlere sahiptir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde daha
iyi çekiş ve gövdenin daha az yana yatmasıyla son derece atletik bir
sürüş stili elde edilir.

1
2

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Bu işlevin çalışması karanlık veya sis nedeniyle sınırlanabilir.

3
4

Sürüş Asistanı veya Sürüş Asistanı Plus özelliklerinin bir parçasıdır.
BMW M550i modelinde sunulmaz.

TEMEL DONANIM.

LUXURY LINE.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Bağımsız 8,8 inç kontrol ekranı ve merkez konsolun detay tasarımı, Parlak
Krom vurgu çizgili Mat Gümüş iç kaplamalarla bir araya gelerek benzersiz
ve sürücü odaklı bir kokpit oluşturur.

 Opsiyonel Konyak Dakota deri döşemeler iç tasarıma şık ve aynı zamanda
sportif bir his kazandırır. Kaliteli malzemeler ve olağanüstü kaplamalar birinci
sınıf bir ortam yaratır.

Seçilen standart model donanımı:
 17 inç, V kollu, stil 618 hafif aaşım jantlar
 LED farlar
 Çok fonksiyonlu deri direksiyon
 Otomatik klima / 2 bölgeli
 8,8 inç renkli LCD ekranlı BMW Professional radyo
 Sürüş Deneyimi Kontrolü
 Sürücü ve ön yolcu için yarı elektrikli koltuk ayarı

 17 inç, V kollu, stil 618 hafif alaşım jantlar, 7.5Jx17, 225/55 R17 lastiklerle.

Donanım

 Standart donanım

 Daha ince kollu ve şekilli parmak
dayamalarına sahip Spor Deri
Direksiyon son derece keyifli bir
his sunan ideal şekle sahiptir.

 Kontrast fitilli özel Fildişi Beyazı
Nappa deri döşeme Konfor
koltuklar iç tasarımın şık çizgilerini
vurgularken aynı zamanda ideal
ergonomik konuma da ayarlanabilir.

Luxury Line dış donanım özellikleri:
 Özel tasarım çubuklar ve parlak Krom ızgara çerçevesiyle BMW Böbrek
Izgaraları
 Parlak Krom özel tasarım ön tampon
 LED sis farları
 18 inç, W kollu, stil 632 Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar veya alternatif
olarak 19 inç, Çok kollu, stil 633 Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 Yanlarda "Luxury" isimliği
 Parlak Krom Havalandırma
 Parlak Krom yan cam çerçeveleri, parlak siyah cam girintisi, B sütunu,
ayna kolu ve ayna ayağı
 Arka difüzör üzerinde parlak Krom özel yatay tasarımlı arka tampon
 Parlak Krom egzoz çıkışı, her iki tarafta veya serbest şekilli

1
2
3

BMW Individual siyah deri ön konsol 07/17'den itibaren sunulacaktır.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Renk, seçilen döşeme rengine bağlıdır.

 18 inç, W kollu, stil 632 hafif
alaşım jantlar, 8Jx18, 245/45 R18
lastiklerle.
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 Opsiyonel donanım

 19 inç, Çok kollu, stil 633 hafif
alaşım jantlar, 8Jx19, 245/40 R19
lastiklerle.

Luxury Line iç donanım özellikleri:
 "Luxury Line" isimliği ile aydınlatmalı Alimünyum kapı eşik kaplamaları
 Line'a özel dikiş ve deri fitilli 'Dakota' deri koltuklar, farklı döşeme
seçenekleri mevcuttur
 Siyah ve alternatif olarak Koyu Kahverengi3 Spor Deri Direksiyon
 Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
 Parlak Krom vurgulu Fineline Ridge ahşap iç kaplamalar, farklı kaplama
seçenekleri de mevcuttur
 Altı farklı renkte ortam aydınlatması
 Siyah Sensatec3 veya Koyu Kahverengi3, alternatif olarak BMW Individual
siyah deri ön konsol1, 2

SPORT LINE.

M SPORT PAKET.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Çok fonksiyonlu spor deri
direksiyon1 dinamik bir his yaratır
ve otomobilin sportif karakterini
ön plana çıkarır.

 Spor koltuklar ve özel dikişli
Gece Mavisi Dakota deri döşemeler otomobilin dış tasarımının
çağdaş dinamiklerini iç tasarımda
da devam ettirir.

Sport Line dış donanım özellikleri:
 Parlak siyah çubuklar ve parlak Krom ızgara çerçevesiyle BMW Böbrek
Izgaraları
 Parlak Siyah özel tasarım ön tampon
 LED sis farları
 18 inç, W kollu, stil 634 Orbit Gri hafif alaşım jantlar veya alternatif olarak
19 inç, Çok kollu, stil 635 Koyu Gri hafif alaşım jantlar1, farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 Yan kısımda "Sport" isimliği
 Parlak Siyah Havalandırma
 Parlak Siyah yan cam çerçeveleri, cam girintisi, B sütunu, ayna kolu ve
ayna ayağı
 Arka difüzör üzerinde parlak Siyah özel yatay tasarım arka tampon
 Parlak Siyah egzoz çıkışı, her iki tarafta veya serbest şekilli

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
BMW Individual siyah deri ön konsol 07/17'den itibaren sunulacaktır.
Yalnızca BMW 530i, 530i xDrive, 540i, 540i xDrive, 530d ve 530d xDrive modelleri
için sunulur.
4
Renk, seç ilen döşeme rengine bağlıdır.
1
2
3

 18 inç, çift kollu, stil 634 Orbit
Gri hafif alaşım jantlar, 8Jx18,
245/45 R18 lastiklerle.

Donanım

 Standart donanım

 Run flat özellikte karma lastiklerle, parlak işlenmiş, dövme,
Koyu Gri 19 inç V Kollu stil 635
hafif alaşım jantlar, önde
245/40 R19 lastiklerle 8J x 19,
arkada 275/35 R19 lastiklerle
9J x 19.

Sport Line iç donanım özellikleri:
 "Sport Line" isimliği ile aydınlatmalı Alimünyum kapı eşik kaplamaları
 Line'a özel dikiş ve deri fitilli 'Dakota' deri koltuklar, alternatif olarak
'Nappa' deri; farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 Kumaş/deri kombinasyonu koltuklar
 Çok işlevli tuşlara sahip siyah Spor deri direksiyon
 Parlak Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
 Parlak Krom vurgulu Parlak Siyah iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri
de mevcuttur
 Altı farklı renkte ortam aydınlatması
 Siyah, Siyah Sensatec1,4 veya Koyu Kahverengi1,4, alternatif olarak
BMW Individual siyah deri1,2 ön konsol

 Çok fonksiyonlu tuşlara
sahip M deri direksiyon, Siyah‚
Walknappa' deri direksiyon
simidi, şekilli parmak dayamalarıyla.

 Mavi kontrast dikişli Siyah
Dakota deri döşeme içeren tasarım aynı zamanda iç tasarımda
dinamik vurgular yaratır.

M Sport paket dış donanım özellikleri:
 Ön rüzgarlık, marşpiyel ve metalik Koyu Shadow difüzör ekine sahip
arka rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi
 Parlak siyah çubuklar ve parlak Krom ızgara çerçevesiyle BMW Böbrek
Izgaraları
 LED sis farları
 18 inç Çift kollu stil 662 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle birlikte,
farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 sDrive ve xDrive için alçaltılmış M Sport süspansiyon
 Metalik Koyu Mavi fren kaliperleriyle M Sport fren3
 BMW Individual parlak Shadow Line
 Ön yan panellerde M isimliği
 Gövde renginde dış ayna kapakları
 Her iki yanda parlak Krom egzoz çıkışı
 Karbon Siyahı özel gövde rengi, farklı renk seçenekleri mevcuttur

 18 inç, çift Kollu, stil 662 M
bicolor Koyu Gri, parlak işlenmiş,
hafif alaşım jantlar, run-flat karma
lastiklerle, önde 245/45 R18
lastiklerle 8J x 18, arkada
275/40 R18 lastiklerle 9J x 18.
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 Opsiyonel donanım

 19 inç, çift Kollu, stil 664 M
Orbit Gri, parlak işlenmiş hafif
alaşım jantlar, run-flat karma
lastiklerle, önde 245/40 R19
lastiklerle 8J x 19, arkada
275/35 R19 lastiklerle 9J x 19.

M Sport paket iç donanım özellikleri:
 Aydınlatmalı M kapı eşik kaplamaları
 Özel M görünümünde Kumaş/Alcantara kombinasyonu sürücü ve yolcu
koltuğu, alternatif olarak özel M görünümünde ve Mavi kontrast dikişli
Siyah 'Dakota'1 deri, farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 Çok işlevli tuşlara sahip M deri direksiyon
 BMW Individual Antrasit tavan astarı
 SPORT modunda M'e özgü görünümü ile gösterge paneli
 Parlak Krom vurgulu Alüminyum Rhombicle iç kaplamalar, farklı kaplama
seçenekleri de mevcuttur1
 M isimliğine sahip vites kolu
 M'e özel pedal kapakları ile M sürücü ayak dayaması
 Özel M isimlikli otomobil anahtarı

BMW M PERFORMANCE.

BMW iPERFORMANCE.

Yeni BMW M550i xDrive Sedan.

Donanım
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YENİ BMW 530e PLUG-IN HYBRID.

M Performance otomobilleri her model aralığının en iyisini BMW M'in dinamik genleriyle bir araya getirerek kendi otomobil sınıfını yaratır.
BMW M GmbH'nin özel serisini oluşturan bu modeller olağanüstü tasarımlarıyla ve stilleriyle ön plana çıkarken aynı zamanda konfordan
ödün vermeden en yüksek sürüş gücü ve maksimum sürüş dinamikleri sağlar. Bu avantajlar yeni BMW M550i xDrive Sedan1 modelinde
de kolaylıkla fark edilebilir. M Aerodinamik paketinin özelliklerine ek olarak sıradışı özellikleri otomobilin atletik yapısını ön plana çıkarır. Dış
tasarımın ayırt edici tasarımı dikkatleri üzerine çeker. Seryum Gri ayrıcalıklı detaylar, opsiyonel 20 inç çift kollu, stil 680 M1 hafif alaşım jantlar
ve her iki yanda Siyah Krom çift egzoz çıkışı otomobile sportif bir stil kazandırır. M Performance TwinPower Turbo 8 silindirli benzinli motoru
tüm BMW 5 Serisi model yelpazesindeki en güçlü tahriki sunar ve sesiyle de buna eşlik eder. Opsiyonel Adaptif M süspansiyon konfor
seviyesini maksimumda tutarken aynı zamanda gerçek sürüş dinamikleri sunar. Arkadan çekiş eğilimli BMW xDrive daha fazla takviye sağlar.
Doğrudan direksiyon daha hassas bir sürüş deneyimi sunar. Güçlü M Sport frenler ise mümkün olan en kısa mesafeyle güvenli şekilde
otomobili hareketsiz hale getirir.

Arka tasarımda Seryum
Gri M550i isimliği aile
değerlerine güçlü bir
referans oluşturur.

Bir plug-in hybrid olarak yeni BMW 530e iPerformance Sedan1 184bg3 (135kW3) BMW TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motoru
95bg3 (70kW3) gücünde bir elektrikli motorla bir araya getirir. Sistem çıkışı 252bg3'dir (185kW3). Akıllı enerji yönetimi tüm geleneksel BMW
motoru bileşenlerini verimli BMW eDrive teknolojisi ile koordine eder. Batarya şarj durumu ve sürücü için gereken güç miktarına bağlı olarak
elektrikli motor otomobile kendi kendine güç sağlayabilir veya dahili içten yanmalı motoru destekler. Seyir veya frenleme sırasında kinetik
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilir ve bu enerjiyi daha sonra yüksek gerilimli lityum iyon bataryaya aktarır. Otomobil tamamen elektrikli
modda maksimum 45 km3 menzile sahiptir ve azami hızı 140 km/sa3'tir. Ortalama yakıt tüketimi [2,0]2l/100 km ve CO2 emisyonu [46]3g/km'dir.
Otomobil standart olarak temin edilen şarj kablosu kullanılarak evde normal şebeke prizinden şarj edilebilir veya daha rahat şarj için BMW i
Wallbox kullanılabilir. Yol üzerinde ise BMW ev dışı şarj istasyonlarında şarj edilebilir.

BMW TwinPower Turbo
dört silindirli benzinli motor

Yüksek gerilimli
lityum-iyon batarya

Elektrikli motor
Otomobilin bataryası BMW Aksesuarları tarafından
sunulan hızlı şarj kablosu kullanılarak ev-dışı şarj
istasyonlarından kolaylıkla şarj edilebilir.

İç tasarımda aynı şekilde
ödün vermeden tasarlanmıştır. Özel dikişli ve
kontrast fitilli özel Mocha
Nappa deri, Alüminyum
Rhombicle iç kaplamalar
ve Siyah Sensatec ön
konsol saf atletizmi ve
gücü yansıtan bir atmosfer
yaratır.

1
2
3

03/2017'den itibaren sunulması planlanmaktadır.
Mode 2-cable for household sockets comes as standard equipment.
Geçici değerler (ECE test döngüsüne bağlı değerler, resmi onay beklenmektedir); eksik
değerler baskı sırasında mevcut değildir.

iPerformance modeli C sütunu üzerinde yer alan
eDrive isimliği, ön yan panellerde i isimliği ve arka
kısımda yer alan isimlikle ayırt edilir.

Belirtilen performans, yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri standart şanzımanlı
otomobillere aittir. [ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi için teknik verileri inceleyebilir veya
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışabilirsiniz.

Donanım
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Metalik Rodonit Gümüş BMW Individual gövde rengi ile sportif şıklık ve
20 inç, V kollu, stil 759 I BMW Individual hafif alaşım jantlar.
Aydınlatmalı yazılarla BMW Individual kapı eşik kaplamaları.

BMW INDIVIDUAL.

THE EXPRESSION OF PERSONALITY.
BMW Individual Collection yeni BMW 5 Serisi Sedan için sunduğu neredeyse sınırsız donanım seçenekleri ile kişiliğinizi mükemmel bir şekilde yansıtan bir BMW yaratmanıza olanak
sağlar. Her bir özellik özenle işlenmiş kaliteli malzemeleri ile ayrışır. Yine deotomobilinizin
kişiliğinizi daha fazla yansıtmasını tercih edebilirsiniz. BMW Individual Manufaktur en kişisel
istekleri bile gerçeğe dönüştürerek BMW'nizi eşsiz bir otomobil haline getirir.
BMW 5 Serisi Sedan'ın atletik ve şık karakteri BMW Individual donanımıyla en ayrıcalıklı
stille vurgulanır. Örneğin opsiyonel BMW Individual Rodonit metalik Gümüş renginin özel
pigmentasyonu dikkat çekici kontrastlar oluşturur. İç tasarımda, BMW Individual ince
tanecikli Karamel rengi Merino deri yalnızca en kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Diğer
öne çıkan özellikler arasında parlak Kahverengi ahşap iç kaplamalar ve Siyah Piano kaplama
deri direksiyon yer alır. 20 inç hafif alaşım jantlar dahil olmak üzere bu özelliklerin yarattığı
genel etki BMW Individual'ın hem iç tasarımda hem de dış tasarımda mükemmelliği nasıl
yansıttığını gösterir.

Dokuma görünümlü dikiş, elle işlenmiş fitiller ve kontrast renkte dikişli, Karamel renginde
BMW Individual ince tanecikli Merino deri.

BMW INDIVIDUAL INTERAKTİFİ DENEYİN.
iOS VE ANDROID İÇİN BMW INDIVIDUAL UYGULAMASIYLA.

BMW Individual Karamel rengi ince tanecikli Merino deri1 ve Antrasit Alcantara tavana ek
olarak parlak Kahverengi ahşap kaplamalar ve ilave BMW Individual özellikleri.1

1

Deri kaplı ön konsol, üst kısmı kontrast dikişli Siyah Nappa deri ve alt kısmı döşeme rengiyle uyumlu ince tanecikli Merino deri içerir.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım
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 Opsiyonel donanım

 Kayma ve kaldırma işlevine cam
tavan aynı zamanda elektrikli kayar
iç tavan, sıkışma önleme koruması
ve konforlu açma kapama özellikleriyle keyifli bir iç atmosfer oluşturmak
için hava akışının bireysel olarak
düzenlenebilmesini sağlar. Entegre
rüzgar koruyucu iç tasarımda cereyanı önleyerek rüzgar gürültüsünü
azaltır.

 Adaptif LED farlar; BMW Seçici
Far, viraj ışıkları ve adaptif farları içerir.
Işığın rengi gün ışığına benzerdir ve
görüş alanını iyileştirmek ve karanlıkta sürüşü daha az yorucu kılmak
için yolun ideal ve eşit şekilde aydınlatılmasını sağlar. Dört ışık elemanıyla
simge haline gelmiş ışık tasarımı
akşamları bile otomobilin bir BMW
olduğunun anlaşılmasını sağlar.

 Otomatik açılır bagaj kapağı,
kapı paneli veya otomobil anahtarı
üzerindeki düğmeye basarak bagaj
kapağının kolay bir şekilde açılıp
kapanmasını sağlar. Bagaj kapağı
dış kapı kolu kullanılarak geleneksel
şekilde de açılabilir ve bagaj kapağı
içerisindeki düğmeyle sessiz bir
şekilde kapatılabilir.
 Konfor Erişim Sistemi, anahtar
olmadan dört kapının da açılmasına
olanak sağlar. Bu donanım seçeneği
ayağın arka tampon altında hızlı bir
hareketi ile bagaj kapağının temassız
açılması ve kapanmasını içerir.1

 Elektrikli olarak ayarlanabilen çeki topuzuna sahip römork çeki demiri
2000kg'a kadar ağır yükler için onaylanmıştır. Römork sallanmaya başlarsa
denge sağlamak amacıyla, römork denge kontrolü otomatik olarak çeken
otomobili frenler. Elektronik olarak ayarlanabilen çeki topuzu arka rüzgarlık
altına yerleştirildiğinde görünmez.

 Havalandırma kanalları havayı ön tekerleklere yönlendirerek hava direncini,
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltır.

1

Bagaj kapağının temassız açılması ve kapanması yalnızca otomatik açılır bagaj kapağı
operasyonu ile birlikte sunulur.

2
3

Bu işlev Sürüş Asistanı ve Sürüş Asistanı Plus özelliklerinin bir parçasıdır.
BMW 540i ve 540i xDrive modelleri için M Sport paketle birlikte sunulur.

 BMW ekranlı anahtar otomobilin durumuna ilişkin çeşitli
bilgileri gösterir ve seçilen işlevlerin entegre dokunmatik ekran
aracılığıyla kumanda edilmesine
olanak tanır.

 Soft-Close fonksiyonu, hafifçe
açık kapıları otomatik ve neredeyse
sessiz şekilde kapatır.

 BMW Individual Alüminyum Dış Kaplama cam girintisi kaplamalarında ve
yan çerçeve kaplama şeritlerinde mat fırçalanmış alüminyum vurgular yaratır.
Dış ayna çerçeveleri ve ayna kolu parlak Siyah renktedir ve bu unsurlarla şık
bir kontrast yaratır.

 Sinyal verildiğinde radar tabanlı Şerit Değiştirme Uyarısı kör noktadan
yaklaşan otomobillerin yanı sıra komşu şeritteki otomobilleri algılar. Sistem
20km/sa'ten itibaren hızlarda çalışmaya başlar ve tehlikeli durumlarda direksiyonun titremesini ve dış aynada üçgen bir sembolün yanmasını sağlar.

 Lacivert çok pistonlu fren kaliperlerine ve M isimliğine sahip M Sport
frenler sıradışı frenleme performansı sunar. Otomobilin son derece yüksek
dinamik potansiyeline uyarlanan M Sport frenler çok daha atletik bir sürüş
stili ve ıslak zeminde mükemmel frenleme sağlar.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

 BMW Harekete Duyarlı Kumanda ile belirli işlevler tanımlanmış el hareketleri ile çalıştırılabilir. Bazı işlemlere yönelik olarak sistem, örneğin gelen
bir aramanın kabul edilmesi veya reddedilmesi için, 'kaydırma' veya 'işaret
etme' gibi hareketleri veya sesin ayarlanması için işaret parmağı ile yapılan
dairesel hareketleri tanır.

 Otomatik Klima / 4 Bölgeli, gelişmiş özellikler içeren 2 bölgeli otomatik
klimada yer alan özellikler ve B sütununda iki havalandırma ile birlikte sunulur.
Ayrıca arkada oturan yolcular ekranlı ayrı bir kontrol elemanıyla kendi klima
ayarlarını yapabilirler.

 Ortam aydınlatması, ortam aydınlatma vurguları ve karşılama ışığı ile
beraber rahatlatıcı bir aydınlatma sağlar.

 İki adet diamond tweeter içeren Bowers & Wilkins Diamond surround
ses sistemi, otomobildeki her koltuk için stüdyo kalitesinde olağanüstü bir
ses sunar. Özenle konumlandırılmış 16 hoparlör büyüleyici bir ses deneyimi
sağlar. Hoparlörler aydınlatılarak, sistemin üstün ses kalitesi görsel olarak
vurgulanır.

 Özel Esanslı Ortam İklimlendirme özelliği, koku dağıtım
fonksiyonu ve hava iyonizasyonu
fonksiyonundan oluşur.

 Ilık havalarda, Aktif ön koltuk
havalandırma2 serin ve keyifli
koltuk ısısı sunarak daha konforlu
bir sürüş deneyimi sağlar.

 Kişi tanıma özellikli BMW Gece Görüş sistemi, ısı görüntüleme yoluyla
kişileri ve büyük hayvanları Kontrol Ekranı üzerinde görüntüler ve Dinamik
İşaret Işığı ile ana farda aydınlatılmasını sağlar. Gösterge ekranının durumundan bağımsız olarak, otomobil çalıştırıldığında ayrıca ilave bir uyarı sistemi
otomatik olarak etkinleştirilir.

 Sürüş Asistanı Plus5 monoton ve tehlikeli durumlarda daha fazla konfor
ve güvenlik sağlayan otomatik sürüş seçeneğini sunar. Bu durumlar arasında
trafik sıkışıklıkları, yavaş akan trafik, şehirde veya otobanlarda uzunyolculukların yanı sıra kavşaklardan geçişler ve tehlikeli şerit değiştirmeler yer alır.
Sürücünün harekete geçmediği veya geçemediği durumlarda otomobil
harekete geçer.

1

Endükdif şarj uyumlu cep telefonları için Qi standartlarına göre yapılır. Qi standart endüktif
şarj özelliğine sahip belirli akıllı telefonlar için BMW Orijinal Aksesuarları tarafından özel
şarj muhafazaları sunulur. WiFi etkin noktası maksimum LTE hızlarında internet erişimine
olanak sağlar. Kullanımı ücretlidir.

 Kablosuz şarj özellikli telefon,
Bluetooth bağlantısı ve bir WiFi
etkin noktası için teknik kapasite
içeren kapsamlı bir telefon paketi
sunar.

34 | 35

 Opsiyonel donanım

 Sürücü ve ön yolcu için comfort koltuklar elektrikli olarak çeşitli konumlarda ayarlanabilir ve gideceğiniz yere rahat bir şekilde varmanız için
mükemmel koltuk konumu sunar.
 Sürücü ve ön yolcu koltukları için bel desteği hem dikey hem de yatay
olarak ayarlanarak ortopedik açıdan optimize bir oturma konumu sağlar.

 Apple CarPlay®4 için hazırlık, uyumlu bir iPhone® telefonun otomobil içinde
kolay ve güvenli olarak kullanılmasını destekler. Bu özellik, akıllı telefon içeriğinin, müzik, iMessage/kısa mesajlar, telefon, Siri ve belirli üçüncü taraf uygulamaları gibi fonksiyonlarla birlikte, otomobilin kullanıcı arayüzü üzerinden
görüntülenmesine ve her zamanki gibi kullanılabilmesine olanak tanır.

 Tam renkli BMW Head-Up
Display3 yolculuğa ilişkin tüm
bilgileri doğrudan sürücünün
görüş alanı içine yansıtır.

 Geri görüş kamerası 15 km/sa'in altındaki hızlarda geri manevra yaparken
(ör. park ederken) yönlendirmeyi artırır. Otomobilin arkasındaki alanı Kontrol
Ekranı'nda gösterir. Mesafe ve dönüş çapının ölçülmesine yönelik interaktif
iz çizgileri, manevra yaparken engelleri renkli olarak işaretleyerek sürücüye
destek olur.

 Park Asistanı Plus donanım paketi, otomobilin park edilmesini ve
manevraları kolaylaştırır. Bu özellik, Üst Görüş, Uzaktan 3D Görünüm, PDC
ve otomobili tamamen otomatik olarak şeride paralel veya dikey olarak park
eden doğrusal kılavuzlu Park Asistanı'nın yer aldığı Çevre Görüş Kamera
Sistemi'ni içerir. Sistem, düşük hızda yanından geçtiği potansiyel boşlukları
ölçerek çalışır.

2
3

Yalnızca ön Konfor koltuklarla birlikte sunulur.
Polarize güneş gözlükleriyle BMW Head-up Display'deki bilgilerin okunurluğu sınırlı
olabilir. Gösterilecek net içerik seçilen donanıma bağlıdır. Görüntüleme için ilave
opsiyonel donanım gereklidir.

Apple CarPlay® özelliğinin uyum ve işlev özellikleri iPhone® telefonunun model yılına ve
yazılım durumuna bağlıdır. Seçilen otomobil verileri Apple CarPlay® hazırlığının kullanımı
sırasında aktarılır. Devam eden veri işleme cep telefonu üreticisinin sorumluluğundadır.
5
Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
4

GÖVDE RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım
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 Opsiyonel donanım

BMW INDIVIDUAL

 Opak 668 Siyah

 Metalik 475 Safir Siyah2

 Metalik A90 Sophisto Gri2

 Metalik A72 Kaşmir Gümüş

 BMW Individual
X17 Metalik Rodonit Gümüş2, 3

 BMW Individual
X08 Şampanya Kuvars Metalik2, 3

 BMW Individual
X14 Metalik Almandine
Kahverengi2, 3

 Opak 300 Alp Beyazı1

 Metalik A89 Metalik Mavi /
Imperial

 Metalik C2P Atlas Sedir
Ahşap

 Metalik A83 Buzul Gri

 BMW Individual
490 Metalik Parlak Beyaz2, 3

 BMW Individual
490 Metalik Mat Beyaz2, 3

 BMW Individual
490 Metalik Gümüş2, 3

 BMW Individual
Metalik Azurit Siyah2, 3

M SPORT PAKET.

 Metalik C10 Mavi /
Mediterranean2

 Metalik B65 Metalik
Kahverengi / Jatoba

[ Renk Örnekleri ] Yukarıdaki renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi
amaçlamaktadır. Bununla birlikte, gövde rengi ve döşeme renklerinin basılı hallerinin her
zaman için orijinallerinin renk görünümünü bire bir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir.

 Metalik C2Y Mavi2

 Metalik A96 Beyaz / Mineral

Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza
danışmanızı tavsiye ederiz. Yetkili satıcılarımız size örnek göstermekten ve tüm özel
taleplerinizle ilgilenmekten memnuniyet duyacaktır.

 BMW Individual
490 Metalik Kaşmir Gümüş Gri2, 3

1
2
3

 BMW Individual
490 Metalik Mat Koyu
Kahverengi2, 3

Aynı zamanda M Sport Paket için standart donanım olarak sunulur.
M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
07/2017'den itibaren sunulacaktır.

 BMW Individual
490 Metalik Mat Arktik Gri2, 3

 Metalik 416 Karbon Siyah

İÇ TASARIM RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

KUMAŞ

 Standart

KUMAŞ/DERİ
KOMBİNASYONU

DERİ

DERİ

Aşağıdakilerle sunulur:
Junction Kumaş
BYAT Antrasit1
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 Standart donanım

İÇ KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:

BMW INDIVIDUAL
DÖŞEME RENKLERİ

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCFI Özel dikişli,
kontrast fitilli
Fildişi Beyazı

 Standart

4K8 Parlak Krom vurgu
çizgili koyu mat Gümüş






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
Merino tanecikli deri
ZBFU Smoke
Beyaz/Siyah5, 6, 7

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCFF Özel dikişli4,
kontrast fitilli
Fildişi Beyazı

 M Sport paket

4K7 Parlak Krom vurgu
kaplamalı Alüminyum
rhombic






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
tanecikli Merino deri
ZBCR Karamel5, 6, 7

4K9 Parlak Krom vurgu
çizgili Zımparalanmış
Alüminyum






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
Merino tanecikli deri
ZBTQ Tartufo5, 6, 7

Aşağıdakilerle sunulur:
 Sport Line

Plectoid kumaş/
deri döşeme
CNAT Antrasit

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCRO Özel dikişli,
kontrast fitilli konyak

 Standart
 Luxury Line
 Sport Line

 M Sport paket

Rhombicle kumaş/
Alcantara döşeme
HRAT Antrasit8

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCTJ Özel dikişli3,
kontrast fitilli
Gece Mavisi






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

4LU Parlak Krom
vurgulu parlak Siyah.

 M Sport paket

Dakota deri
LCNL Mavi kontrast
dikişli Siyah8






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

4LH Parlak Krom vurgu
çizgili Fineline Cove
ahşap kaplama

BMW INDIVIDUAL
İÇ KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Dakota deri
LCSW Siyah

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Özel Nappa deri
LZFK Özel dikişli4,
kontrast fitilli siyah






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

4FU Parlak Krom vurgu
çizgili Fineline Ridge
ahşap kaplama






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
iç kaplama
XEW Açık kahve ahşap
kaplama7, 9






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Dakota leather
LCCY Canberra Beige2,
interior colour Canberra
Beige

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Özel Nappa deri
LZFI özel dikişli4,
kontrast fitilli fildişi
beyazı.






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

4LG Parlak Krom vurgu
çizgili desenli Ceviz
ahşap kaplama






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
iç kaplama
4WY Parlak kahverengi
erik ağacı ahşap
kaplama7, 9






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Dakota deri
LCEW Fildişi Beyazı,
Siyah iç tasarım

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Özel Nappa deri
LZFF Özel dikişli4,
kontrast fitilli
Fildişi Beyazı






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

4LQ Parlak Krom vurgu
çizgili desenli Kavak
ahşap kaplama






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
iç kaplama
4ML Piyano kaplama
Siyah9






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Dakota deri
LCRI Konyak

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Özel Nappa deri
LZNI Özel dikişli4,
kontrast fitilli Mocha

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

BMW INDIVIDUAL
TAVAN DÖŞEMESİ

 Standart

Dakota deri
LCFK Özel dikişli,
kontrast fitilli Siyah

İÇ TASARIM
RENKLERİ
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota deri
LCDO Özel dikişli,
kontrast fitilli
Canberra Beji

Aşağıdakilerle sunulur:
BMW Individual
tavan döşemesi
776 Alcantara Antrasit7

Aşağıdakilerle sunulur:





Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Fildişi Beyazı
tavan döşemesiyle
birlikte Siyah






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Canberra Beji,
Canberra Beji tavan
döşemesiyle birlikte






Standart
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
tavan
775 Antrasit

Deri kaplı ön konsol, üst kısmı kontrast dikişli Siyah Nappa deri ve alt kısmı koltuk
döşemesi rengiyle uyumlu ince tanecikli Merino deri.
BMW Individual ince tanecikli Merino deri döşeme olarak da sunulur.
7
07/2017'den itibaren sunulacaktır.
8
Fitilleri M imzalı koltuklar.
9
Parlak Krom vurgu çizgisiyle birlikte.
5

Yalnızca standart koltuklarla birlikte sunulur.
2
Spor koltuklarla birlikte sunulmaz.
3
Standart koltuklarla birlikte sunulmaz.
4
Yalnızca konfor koltuklarla birlikte sunulur.
1

Uzun veya kısa süreli normal kullanımın dahi döşemede kalıcı hasara yol açabilir. Bu durum
özellikle renk bırakan kumaştan yapılmış kıyafet kullanımından kaynaklanabilir.

İç tasarım renkleri seçilen döşeme rengine bağlıdır.

6

JANTLAR VE LASTİKLER.

ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

Yeni BMW katalog uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizle kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

Donanım

 Opsiyonel donanım
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 Aksesuarlar

 Kilitlenebilir port bagaj; 520 litre
kapasiteye sahiptir, Siyah/Titanyum
Gümüş renkte sunulur ve tüm BMW
port bagaj sistemleriyle uyumludur.

 20 inç, V kollu, stil 759 I,
BMW Individual hafif alaşım jantlar,
önde 8J x 20, 245/35 R 20 lastikler,
arkada 9J x 20, 275/30 R 20 lastiklerle.

 20 inç, Çapraz kollu,
stil 636, Liquid Siyah hafif
alaşım jantlar, karma ve runflat
lastiklerle. Ön jant boyutu: 8J x 20,
245/35 R20 lastiklerle. Arka jant
boyutu: 9J x 20, 275/30 R20 lastiklerle.
 19 inç, W Kollu, stil 663 parlak
işlenmiş, Koyu Gri hafif alaşım
jantlar, run-flat karma lastiklerle,
önde 245/40 R19 lastiklerle
8J x 19, arkada 275/35 R19 lastikerle 9J x 19.

 17 inç, türbin kollu, stil 645
bicolor Orbit Gri hafif alaşım
jantlar, BMW EfficientDynamics,
7.5J x 17, 225/55 R17 lastiklerle.

 17 inç, V kollu, stil 631 Koyu
Gri hafif alaşım jantlar, 7.5Jx17,
225/55 R17 lastiklerle.

 18 inç, Çok kollu, stil 619 hafif
alaşım jantlar, 8Jx18, 245/45 R18
lastiklerle.

 18 inç, V kollu, stil 684 Koyu
Gri hafif alaşım jantlar, 8Jx18,
245/45 R18 lastiklerle.

 20 inç, Çift kollu, stil 669 M,
bicolor M hafif alaşım jantlar,
karma ve runflat lastiklerle, önde
8J x 20, 245/35 R20 lastikler,
arkada 9J x 20, 275/30 R20
lastikler.

 Performans özellikli karma lastiklerle, parlak işlenmiş, mat Seryum Gri2
20 inç çift Kollu stil 668 M hafif alaşım jantlar2, önde 245/35 R20 lastiklerle
8J x 20, arkada 275/30 R20 lastiklerle 9J x 20.

1
2

Yalnızca M Sport paket ile birlikte sunulur.
Planned availability from 03/2017.

 19 inç, çift Kollu, stil 664 M
opak Jet Siyah hafif alaşım
jantlar1, run-flat özellikte karma
lastiklerle, önde 245/40 R19
lastiklerle 8J x 19, arkada
275/35 R19 lastiklerle 9J x 19.

 Aktivite Anahtarı2 – Klips, anahtarlık veya bileklik olarak kullanılabilen
dokunmadan kilitleme, kilit açma ve çalıştırma/durdurma işlemlerini
mümkün kılan küçük, düğmesiz anahtar ünitesi.

 Seyahat ve Konfor Sistemi –
temel taşıyıcı. Giysi askıları,
katlanır masa, üniversal askılar
veya GoPro kamera taşıyıcıları,
iPad™'ler veya Samsung Galaxy
Tab'ler için ön koltuk başlıklarında
bağlantı opsiyonu sunar.

 Bir tarafı bej diğer tarafı kahverengi seyahat battaniyesi,
%100 ekstra ince Merinos yünden üretilir ve Jakarlı dokumadır.

 Her türlü hava koşuluna
uygun paspaslar – Tüm ayak
bölümünde neme, kire ve suyun
emilmesine karşı tam uyumlu
koruma. Siyah renk iç tasarımla
uyumludur.

 Kablosuz şarj muhafazası;
Apple iPhone™ 5/5s/SE/6/6s
modellerinin kablosuz şekilde
şarj edilmesini sağlar ve aynı zamanda cep telefonu muhafazası
koruyucu kılıf olarak da kullanılabilir.

 Uygun boyutta, dayanıklı,
kaymaz, suya dirençli bagaj
bölümü paspası. Paslanmaz
çelikten 5 rakamı deseniyle
siyah renkli.

 BMW Ekranlı Anahtar
Muhafazası – Nappa deriden
üretilen tam uyumlu muhafaza
BMW Ekranlı Anahtarı korur

Yenilikçi iç ve dış tasarım, iletişim ve bilgi, taşıma ve bagaj çözümlerini keşfedin. Borusan
Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız, size tüm Orijinal BMW Aksesuarlarını içeren özel bir

aksesuar kataloğu sunmaktan ve önerilerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır. Daha fazla
bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.bmw.com/accessories

TEKNİK VERİLER.

kg

[2000/2000]

[2000/2000]

–

–2

kg

[2000/2000]

[2000/2000]

–2

–

[2000/2000]

[2000/2000]

–

530

530

–2

–2

530

530

–2

4/4
1998
185 (252)/
5200 – 6500
350/
1450 – 4800

6/4
2998
250 (340)/
5500 – 6500
450/
1380 – 5200

8/4
–2

4/4
–2

340 (462)/– 2

140 (190)/– 2
400/
1750 – 2500

6/4
2993
195 (265)/
4000
620/
2000 – 2500

4/4
1998
135 (184)/
5000 – 6500

–2

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

Rear-wheel/
all-wheel
Eight-speed
Steptronic
Eight-speed
Steptronic

Rear-wheel/
all-wheel
Eight-speed
Steptronic
Eight-speed
Steptronic

All-wheel

Rear-wheel

–
Eight-speed
Steptronic

Six-speed
manual

Rear-wheel/
all-wheel
Six-speed
manual
Eight-speed
Steptronic

Rear-wheel/
all-wheel
Eight-speed
Steptronic
Eight-speed
Steptronic

Eight-speed
Steptronic

[250]6
[250]6
–
[6.2]
[6.0]

[250]6
[250]6
–
[5.1]
[4.8]

–
[250]6
–
–
[4.0]8

235
–
–
7.58
–

238 [235]
[232]
–
7.7 [7.5]
[7.6]

[250]6
[250]6
–
[5.7]
[5.4]

[235]
–
[140]
[6.2]
–

[5.3 – 5.6]

–2

530e
iPerformance1, 9

–2
–
–2
–
–2
–
–2
–

530d
530d xDrive

–
–2
–
–2
–
–2
–
–2

520d
520d xDrive

[1670]
[1735]
[2270]
[2340]
[675]
[675]
[750]
[750]

520d
EfficientDyna
mics Edition1

Unladen weight EU3
Unladen EU3 (xDrive)
Max. permissible
Max. permissible weight (xDrive)
Permitted load
Permitted load (xDrive)
Permitted trailer load, unbraked4
Permitted trailer load, unbraked (xDrive)4
Permitted trailer load, braked, max. 12% gradient/
max. 8% gradient4
Permitted trailer load, braked, max.
12% gradient/max. 8% gradient (xDrive)4
Luggage compartment capacity

M550i xDrive1

[1615]
[1670]
[2200]
[2270]
[660]
[675]
[750]
[750]

Weight

540i
540i xDrive

530e
iPerformance1, 9
–2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

BMW 5 SERIES SALOON
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530i
530i xDrive

530d
530d xDrive
[2000/2000]

520d
EfficientDyna
mics Edition1

–2
–
–2
–
–2
–
–2
–

M550i xDrive1

[1715]
[1770]
[2345]
[2385]
[705]
[690]
[750]
[750]

540i
540i xDrive

1615 [1635]
1695
2230 [2245]
2325
685 [685]
[705]
750 [750]
[750]
1800/1800
[2000/2000]

530i
530i xDrive

520d
520d xDrive

Teknik veriler

kWh

–

–

–

–

–

–

9.2

km

–

–

–

–

–

–

45/650

h

–

–

–

–

–

–

3:50/2:50

BMW 5 SERIES SALOON

Highvoltage battery capacity

l

Battery type/net battery capacity
Electric range (NEDC)10/
Maximum overall range, combined10
Charge time11 (with household socket/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

Engine5, 7
Cylinders/valves
Capacity
Rated output/rated engine speed
Max. torque/engine speed

cc
kW (hp)/rpm
Nm/rpm

420/– 2

Power transmission
Drive configuration
Standard transmission
Standard transmission (xDrive)

–

Rear-wheel

–

Performance
Top speed
Top speed (xDrive)
Top speed, electric
Acceleration 0 – 100 km/h
Acceleration (xDrive) 0 – 100km/h

km/h
km/h
km/h
s
s

Fuel consumption5, 7, 8
Urban

l/100km

[6.9 – 7.3]

[8.9 – 9.2]

–

–2

Urban (xDrive)

l/100km

[7.4 – 7.8]

[9.3 – 9.6]

–2

–

Extra-urban

l/100km

[4.7– 5.2]

[5.2 – 5.6]

–

–2

Extra urban (xDrive)

l/100km

[5.2– 5.6]

[5.7– 6.1]

–2

–

Combined

l/100km

[5.5 – 5.9]

[6.5 – 6.9]

–

3.88

l/100km
kWh/100 km

[6.0 – 6.4]
–

[6.9 –7.4]
–

[8.9 – 9.2]
–

–
–

Combined CO2 emissions

g/km

[126 –136]

[149 –159]

–

1028

Combined CO2 emissions (xDrive)
Tank capacity (approx.)

g/km
l

[137–147]
68

[159 –169]
68

[204 – 209]
–2

–
–2

–2
–2
–2

–2
–2
–2

Combined (xDrive)
Energy consumption6

4.9 – 5.2
[4.7– 5.0]
[5.1 – 5.4]
3.7– 4.1
[3.8 – 5.1]
[4.2– 4.6]
4.2 – 4.5
[4.1 – 4.5]
[4.5 – 4.9]
–
109 –119
[108 –118]
[119 –129]
66

[5.8 – 6.2]

–

[4.1 – 4.4]

–2

[4.6 – 4.9]

–

[4.5 – 4.9]

[2.0]

[5.0 – 5.4]
–

–
–2

[118 –128]

[46]

[132 –142]
66

–
–2

Wheels/tyres
Tyre dimensions
Wheel dimensions
Material

225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y
7.5 J x 17 LM 7.5 J x 17 LM
Light alloy
Light alloy

225/55 R 17 Y 225/55 R 17 Y
7.5 J x 17 LM 7.5 J x 17 LM
Light alloy
Light alloy

–2
–2
–2

03/2017'den itibaren sunulması planlanmaktadır.
Eksik rakamlar baskı sırasında mevcut değildir.
Belirtilen rakam %90 oranında dolu depo, 68kg'lik sürücü ve 7kg bagaj değerlerini varsaymaktadır. Yüksüz ağırlık standart donanıma sahip otomobiller için geçerlidir. Opsiyonel
donanım, bu rakamı yükseltebilir.
4
Römorkun toplam ağırlığı, izin verilen maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak, maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
5
BMW RON 95 kurşunsuz süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip ya
kıtlar da kullanılabilir. Çıkış gücü ve tüketim değerleri RON 98 yakıt için geçerlidir.
6
Elektronik olarak sınırlandırılmıştır.
7
Bütün motorlar EU6 emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi, mesafenin yaklaşık üçte birinin şehir trafiğinde, üçte ikisinin ise şehir dışında kat edildiği ECE sürüş döngüsü
ne uygun şekilde belirlenmiştir (kat edilen mesafe bazında). Yakıt tüketimine ek olarak CO2 emisyonu da ölçülmüştür. Opsiyonel donanım, bu rakamı yükseltebilir. Yakıt tüketimi ve
CO2 emisyonu seçilen lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir). Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu seçilen lastiğe bağlı
olarak değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir).
8
Geçici değerler (ECE test döngüsüne bağlı değerler, resmi onay beklenmektedir); eksik değerler baskı sırasında mevcut değildir.
9
Elektrik tüketimi seçilen jant ve lastik boyutuna göre değişiklik gösterir.
10
Menzil kişisel sürüş stili, rota, dış sıcaklık, ısıtma/klima, ön şartlandırma gibi özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir.
11
Kullanılan elektrik şebekesine bağlıdır. Şarj süresi şarjın %100 dolması anlamına gelir.
1
2
3

iPerformance system output
Peak output/engine speed
System output
System torque

Teknik çizimlerdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden gösterilmiştir. Tavan anteni ile yükseklik 1466mm'dir.
Quoted performance, fuel consumption and CO2 emissions figures refer to vehicles with standard transmission. Figures in [ ] refer to vehicles with Steptronic transmission.

kW (hp)/rpm
kW (hp)
Nm

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

70 (95)
185 (252)
420

BMW 540i SEDAN M SPORT PAKET:
BMW TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motor (340bg/250kW), 20 inç V kollu,
stil 759 | Bicolor BMW Individual hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik Bluestone
gövde rengi, özel dikişli ve kontrast fitilli Fildişi Beyazı Dakota deri koltuklar, Parlak Krom
vurgulu Fineline Ridge ahşap kaplamalarla.
BMW 530e iPERFORMANCE:
BMW TwinPower Turbo sıralı 4 silindirli benzinli motor (184bg/135kW), elektrikli motor
(95bg/70kW), 19 inç V kollu, stil 635 hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, Metalik
Buzul Gri gövde rengi, özel dikişli ve kontrast fitilli Gece Mavisi Dakota deri koltuklar,
BMW Individual Siyah Piano iç kaplamalarla.
Bu katalogda gösterilen modeller BMW AG'nin Almanya pazarı için ürettiği otomobillerin
özelliklerini yansıtır. Kısmen, standart olmayan donanım ve aksesuarlar içerebilir. Diğer
Avrupa Birliği ülkelerinde ve 15 Eylül 2016 editör final tarihinden sonra farklı modeller
için kullanıma sunulan standart ve opsiyonel donanım ve konfigürasyonlarda bu kitapçıkta
belirtilenlere göre değişiklikler olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Borusan Otomotiv BMW
Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. Tasarım ve donanımda değişiklik yapılabilir.
© BMW AG, Münih/Almanya. BMW AG, Münih'in yazılı izni olmadan kısmen veya
tamamen kopyalanamaz.
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