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Uzun huzme etkinleştirildiğinde bu yenilikçi aydınlatma özelliği maksimum  
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PANORAMİK CAM TAVAN/LED IŞIKLI VE EXECUTIVE LOUNGE. 
Uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi’nin arka tasarımı son derece yüksek seyahat  
konforu ve şık bir atmosfer sunar.
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1 Tüketim değerleri modele bağlı olarak değişiklik gösterir. Rakamlar ECE sürüş döngüsünü temel alır. Yakıt tüketimi ve CO2  
 emisyonu seçilen lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir).

Y E N İ  B M W  7  S E R İ S İ .
LÜKSÜN ZİRVESİ.



      

2016 yılında BMW markası 100. yıldönümünü kutluyor. 
Daha fazla bilgi için: www.next100.bmw

Cep telefonu sözleşmenize bağlı olarak internet kullanımı 
faturanıza yansıtılabilir.

Bu sembolü herhangi bir sayfada 
gördüğünüzde, uygulamayı 
başlatın ve akıllı telefonunuzu, 
ekranında ilgili katalog görselini 
görecek şekilde konumlandırın. 
BMW Augmented uygulaması 
sizi BMW 7 Serisi'ne sanal bir 
yolculuğa götürecek.

BMW 7 Serisi'nin öne  
çıkan yenilikçi özelliklerini  
sanal ve üç boyutlu olarak  
keşfedin. BMW Augmented  
uygulamasını uygulama 
mağazasından indirebilirsiniz.

BMW 7er 
AUGMENTED

BMW  
KATALOGLARI.

BMW  
KATALOGLARI.

YENİ

DİJİTAL OLARAK KEŞFEDİN: YENİ 
BMW KATALOG UYGULAMASI.

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.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ.

BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.
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GÖSTERİLEN MODELLER.

BMW 750Li xDrive PURE EXCELLENCE İÇ TASARIM: 
BMW TwinPower Turbo V8 benzinli motor, 450 bg (330 kW), 20 inç,  
V kollu, stil 628, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle birlikte, 
Sophisto Grisi Xirallic gövde rengi, Fildişi Beyazı özel Nappa deri kol-
tuklar, Gri Dokulu Kavak ahşap kaplama iç kaplamalar. 
 
BMW 730d PURE EXCELLENCE İÇ TASARIM: 
BMW TwinPower Turbo sıralı altı silindirli dizel motor, 265 bg (195 kW), 
BMW Individual 20 inç, V kollu, stil 649 I hafif alaşım jantlar, karma las-
tiklerle birlikte, Arctic Gri Xirallic gövde rengi, Fildişi Beyazı özel Nappa 
deri koltuklar, Metal desenli Açık Amerikan Meşesi ahşap iç kaplamalar. 
 
BMW M760Li xDRIVE: 
M Performance TwinPower Turbo V12 benzinli motor, 610 bg (448 kW), 
20 inç, Çift kollu, stil 760 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle, mat 
Seryum Grisi, parlatılmış, BMW Individual Metalik Koyu Buzul Kahve-
rengi gövde rengi, BMW Individual Kaşmir Beji tam tanecikli Merino 
deri koltuklar, parlak metal efektli Fineline siyah iç kaplamalar. 
 
BMW M760Li xDRIVE MODEL V12 EXCELLENCE: 
M Performance TwinPower Turbo V12 benzinli motor, 610 bg (448 kW), 
20 inç, W kollu, stil 646, parlak hafif alaşım jantlar ve karma lastikler, 
BMW Individual Yakut Siyahı metalik gövde rengi, BMW Individual Duman 
Beyazı tam tanecikli Merino deri koltuklar, BMW Individual Piyano Siyahı 
iç kaplamalar.
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BİREYSELLİK VE ÇOK YÖNLÜLÜK.

DONANIM: Pure Excellence tasarımı, M Sport Paket, M Performance 
otomobilleri ve BMW Individual, donanım özellikleri, jantlar ve lastikler, 
Orijinal BMW Aksesuarları.
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RENKLER: Gövde renkleri ve iç tasarım renkleri.66

TEKNİK VERİLER: Ağırlık, motor, güç aktarımı, performans, yakıt 
tüketimi, jantlar ve boyutlar.
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BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler  
ve BMW Deneyimi.
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AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ VE GÜVENLİK: 
En son BMW yenilikleriyle ideal koruma.
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KONFOR VE ORTAM: 
En üst düzeyde rahatlık.
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Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için sayfa 70 | 71'e bakabilir veya Borusan 
Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza başvurabilirsiniz.



Geleceğin sorularını soran ve en yenilikçi cevapları bugünden sunan  
gelişimi keşfedin. Etkileyici duruşu kusursuzlukla birleştiren lüksü deneyimleyin.  

Beklentilerinizin yalnızca karşılanmasından öte, beklentilerinizin aşılmasının keyfini çıkarın.  
Bu otomobil diğerlerine benzemez. BMW 7 Serisi.

L Ü K S
SÜRÜŞ DENEYİMİ.

BMW 7 SERİSİ'Nİ  
BU KISA FİLMLE  
DENEYİMLEYİN.



BMW 7 Serisi en çağdaş haliyle baştan sona mükemmelliği temsil eder.  
Geniş, dik böbrek ızgaralarıyla etkileyici ön tasarım otomobilin  

dinamizmini ve duruşunu yansıtır. Akıcı çizgiler zamanın ötesinde şıklığını  
vurgularken arka tasarım kendinden emin sportif yapısını öne çıkarır.  

BMW 7 Serisi, lüksü hareket halinde deneyimlemenizi sağlar.

E S T E T İ K .
EŞSİZ.

BMW 7 SERİSİ‘Nİ TÜM  
AÇILARDAN VE FARKLI  
RENKLERDE KEŞFEDİN.



E N  İ N C E  D E T A Y I N A  K A D A R
YENİLİKÇİ.

Derinden yenilikçi. İlk kez olarak BMW hafif yapı konsepti Carbon Core, BMW 7 Serisi‘ne  
de uygulanmıştır. Otomotiv mühendisliğindeki bu dönüm noktası, modelin gövdesinde  
stratejik noktalarda karbon fiber kullanır. Akıllı hibrit tasarımın bir parçası olarak ağırlık  

ve yakıt tüketimi azalırken, aynı zamanda dengeyi artırır ve daha fazla sürüş konforuyla daha  
iyi dinamikler sağlar. Böylece sınıfında eşsiz ve benzersiz bir hafiflik  

karakterine sahip tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunar.

CARBON CORE HAFİF  
YAPI KONSEPTİNİ 3D  

OLARAK DENEYİMLEYİN.



YENİLİK VE TEKNOLOJİYE
G İ D E N  E N  G Ü Z E L  Y O L . 

BMW 7 Serisi’nde yer alan motor teknolojileri modern mobilitenin son  
olanaklarını sunar. Aynı durum benzinli motor ve elektrikli motorun verimli  
ve dinamik bir etkileşimini sunan BMW eDrive özellikli BMW 7 Serisi için  

de geçerlidir. Bu teknoloji sayesinde 100 km’de yalnızca 2,1 litre yakıt tüketimi1  
ve yalnızca 49 gr/km CO2 emisyonu1 değerlerini elde edebilirsiniz.

1 Tüketim değerleri modele bağlı olarak değişiklik gösterir.  
Rakamlar ECE sürüş döngüsünü temel alır. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu seçilen lastiğe bağlı olarak  

değişiklik gösterir (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir).

B E N Z E R S İ Z
YOLCULUK KEYFİ.

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın; Executive Lounge‘da bambaşka bir seyahatin 
 keyfini çıkarabilirsiniz. Ön yolcunun arkasındaki koltuk birkaç 

 seviyeye ayarlanabilir ve uzatılabilir ayak dayaması içerir, böylece en konforlu 
 pozisyona kendiniz karar verebilirsiniz. Buna ek olarak geniş ayak boşluğu 
 alanı ve benzersiz görüş özelliğiyle olağanüstü bir seyahat deneyimi sunar.



H A R E K E T
DUYGULARI İFADE EDER.

BMW 7 Serisi her an rahatlatıcı bir ortam sunar.  
Executive Lounge‘da deri koltuklara gömülüp ayaklarınızı  

uzatabilir veya ayrıcalıklı bir ortamda çalışabilirsiniz.  
Aynı zamanda BMW Touch Command konfor işlev ve ayarlarını arkadan  

kontrol etmenizi sağlar. Özellikle sakin bir sürüş deneyimi için  
Panoramik cam tavan / LED ışıklı özelliği mükemmel bir ortam sunar;  

15.000‘den fazla ışık öğesi sıradışı bir ortam yaratır.

İÇ TASARIMDA ÖNE  
ÇIKANLARI İNTERAKTİF 3D  
OLARAK KEŞFEDİN.



Elinizin önceden tanımlanmış hareketlerini tanıyan BMW Harekete Duyarlı Kumanda fonksiyonu daima teknolojik ilerlemeyi  
temsil eder. Örneğin ses yüksekliğinin ayarlanması için yalnızca işaret parmağınızı döndürmek yeterli olur.  

Aynı zamanda BMW Kontrol Ekranı dokunmatik kullanım fonksiyonuna ve yeni nesil ses kontrolü sistemine sahiptir.  
Bu özellik önceden belirlenmiş bir kelime dağarcığı ile otomobille özgür ve sezgisel şekilde etkileşim  

kurmanızı mümkün kılar. Navigasyon veya telefon kullanımı sırasında tüm isteklerinizi talimatlar şeklinde algılar.  
Tüm bunlar rahatlık ve güvenliği en üst seviyeye çıkaran bütünsel işletim konsepti olarak işlev görür.  

Göz kamaştırmayan otomatik uzun far fonksiyonu BMW Seçici Far özelliğini de içeren BMW Laserlight tarafından da  
benzer avantajlar sunulur. Hassas ve akıllı sistem, geleneksel sistemlerin iki katı, yani 600 metrelik menzile sahiptir. 

En akılcı yenilikleriyle BMW 7 Serisi.

HAREKETLERİNİZE
D U Y A R L I  K U M A N D A .

YENİLİKÇİ BMW LASERLIGHT  
ÖZELLİĞİNİ İNTERAKTİF 3D  

OLARAK DENEYİMLEYİN.



YALNIZCA SEÇİN
V E  P A R K  E D İ N . 

BMW 7 Serisi, isteğinize bağlı olarak, Uzaktan Park Fonksiyonu1 sayesinde otomobilinizi sizin  
için park eder. Bu işlem için otomobilinizi park edeceğiniz alanın ilerisine doğru ortalamanız yeterlidir.  

Otomobilden indiğinizde dar bir yer olsa bile BMW’nizle manevra yapmak üzere standart  
BMW Ekranlı Anahtarı kullanabilirsiniz. Karşılama Işığı otomobilde sunulan diğer bir cazip özelliktir.  

Otomobile binerken ya da otomobilden inerken kapıların yanında kalan alanlar gerçek  
anlamda etkileyici bir görünüm sunacak şekilde şık bir ışıkla aydınlatılır.

1 Uzaktan Park Fonksiyonu BMW 740e/Le iPerformance ve BMW 740Le iPerformance xDrive modellerinde sunulmaz. 

UZAKTAN PARK  
FONKSİYONUNU BU KISA  

FİLMLE DENEYİMLEYİN.



BMW 7 Serisi yeni standartları belirliyor. Uzun akslı versiyonu gibi,  
BMW 7 Serisi'nin kısa akslı versiyonu da güçlü ve belirgin bir duruşa sahiptir.  

Özgüvenli karakteri, yetkinliği ve tutarlılığı bir araya getirir.  
Öncü teknolojisi sizi her durumda destekler. Rakipsiz sürüş ve seyahat  

deneyimi dinamizm ve konfora yeni bir anlam kazandırır.

D E T A Y L A R
TÜM FARKI YARATIR.



BMW 7 Serisi mükemmelliğin resmini oluşturur. Ön tasarımda,  
geniş böbrek ızgaraları ve farların akıllı şekilde düzenlenmiş çizgileri otomobilin  

geniş duruşunu vurgular. Yan profili de çarpıcı detayları ile çekicidir.  
Hafifçe eğimli tavan çizgisi ve keskin çift karakter çizgileri otomobilin boyunu  

görsel olarak uzatır ve otomobile eşsiz bir şıklık kazandırır. Arka tasarımda  
L şeklindeki krom kaplamalarıyla klasik BMW farları ilk kez olarak cam geometrisine  

entegre edilmiştir ve otomobilin güçlü karakterini daha da pekiştirir.  
Tüm bunlar bir araya geldiğinde, daha da etkileyici bir görünüm oluşturur.

T A S A R I M  D İ L İ 
ÖZEL BİR VURGU.



BMW 7 Serisi‘nin iç tasarımı en üst düzey, lüksü yansıtır. Arka bölümde daha  
önce görülmemiş bir ortam, yenilikçi donanım ve olağanüstü seviyede incelikli bir işçiliği  

deneyimleyebilirsiniz. Kokpitteki titizlikle uyumlu hale getirilmiş, kusursuz şekilde hizalanmış  
yüzeyler ve özel krom detaylar, kalite izlenimini önemli oranda arttırır. BMW iDrive  

sisteminin kumandaları bile çerçeveli yapıdadır ve şık ve ayrıcalıklı kaplamalara sahiptir.  
BMW 7 Serisi, mükemmellikten ilham alır.

İSTEYEBİLECEĞİNİZ
H E R  Ş E Y  D Ü Ş Ü N Ü L D Ü .



Gerçek anlamda sportif, yeni BMW M760Li xDrive. Bu çarpıcı etki özellikle atletik tasarımı sayesinde elde edilmiştir.  
Standart M Aerodinamik paketi ve Seryum Grisi özel detaylar otomobilin hassas çizgilerine çok daha güçlü bir  

görünüm kazandırır. Şık “V12” dış tasarım ve iç tasarım yazısı aynı zamanda bu lüks sedan otomobilin ne kadar güçlü  
olduğunu da açıkça ifade eder. Performans rakamları da bunu ispatlar niteliktedir. M Performance TwinPower Turbo V12  

benzinli motor 610 bg (448 kW) maksimum güç üretir ve M760Li xDrive’ı yalnızca 3,7 saniyede sıfırdan 100 km/sa hıza  
ulaştırır. Özellikleri bununla da sınırlı değildir. M Sürücü Paketiyle 250 km/sa’lik standart azami hız 305 km/sa’lik olağanüstü  

bir hıza yükseltilebilir. 12 silindir, azami 800 Nm tork, hiç tükenmeyen dinamik özellikleriyle yeni BMW M760Li xDrive.

DİNAMİKLER 
H E R  Z A M A N K İ N D E N  D A H A  Ü S T  D Ü Z E Y D E .

Yeni BMW 7 Serisi M760Li xDrive V12 Excellence şıklığıyla saflığa önem verenler için etkileyici bir denge sunar.  
İç ve dış tasarıma yönelik Pure Excellence özellikleri sedan otomobili çok daha şık hale getirirken özellikle lüks hissini yansıtır.  

Krom detay ve dekoratif öğelerden, hava girişlerinin etkileyici geometrisine, C sütunları üzerindeki ve arka kısımdaki sade  
ve şık V12 yazısına kadar her detay mütevazi duruşun bir ifade biçimi olduğunu açıkça gösterir. Sofistike uyum, motor  

bölümü kapağının altındaki güç ve amaç duygusuyla yansıtılır. 610 bg (448 kW) M Performance TwinPower Turbo 12 silindirli  
benzinli motor, sedan otomobili yalnızca 3,7 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaştırır. 250 km/sa azami hız,  

kesintisiz akıcılık ve ayrıcalıklı sürüş keyfiyle birlikte sunulan olağanüstü güce tanıklık eder.

V12 MOTORLU YENİ  
BMW 7 SERİSİ'Nİ  

FİLMDE KEŞFEDİN.

ETKİLEYİCİ
P E R F O R M A N S .



BMW EFFICIENT DYNAMICS: Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

BMW 7 SERİSİ PLUG-IN HYBRID. Hybrid bir otomobil sürmenin en dinamik yöntemi.

YÜRÜYEN AKSAM: Konfor ve dinamiklere yönelik ideal bir platform.

BMW CONNECTED DRIVE: Özgürlüğe bağlanın.

AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ VE GÜVENLİK: En son BMW yenilikleriyle ideal koruma.

KONFOR VE ORTAM: En üst düzeyde rahatlık.

YENİLİKÇİ VE  
TEKNOLOJİK.



Yenilik ve teknoloji30 | 31

BMW EfficientDynamics. 
Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi.

Hedef ister maksimum performans ya da minimum yakıt tüketimi olsun BMW için odak noktası her zaman tartışmasız BMW 
sürüş keyfini sunmaktır. BMW EfficientDynamics, BMW tarafından geliştirilen, bir yandan yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu 
azaltırken, diğer yandan dinamikleri ve sürüş keyfini artıran bir stratejidir. Motor, enerji yönetimi, hafif yapı ve aerodinamik özellik-
leri kapsayan ve her BMW'de sunulan kapsamlı bir teknoloji paketidir. 

BMW 7 Serisi'nin gövdesinde alüminyum ve çelik malzemeye ek olarak karbon (karbon fiber takviyeli plastik, CFRP) kullanılmıştır. 
Bu yenilikçi karma yapı otomobili kendi sınıfında benzersiz kılar ve önceki modele göre ağırlığını 130 kg'a kadar azaltır. Aynı  
zamanda özenle düzenlenmiş diğer ağırlık azaltma önlemleriyle bir arada, neredeyse mükemmel 50 : 50 aks yükü dağıtımı, 
burulma sertliğinde yeni standartlar ve daha da alçak ağırlık merkezine katkıda bulunur. Tüm bunlar sizin için ne anlama gelir? 
Bu sayede BMW EfficientLightweight maksimum sürüş konforu, daha iyi yol tutuş ve çevikliğe ek olarak düşük yakıt tüketimi 
ve emisyon için ideal zemini oluşturur. Bu özellikler sayesinde BMW 7 Serisi yenilikçi hafif tasarım alanında net bir şekilde öncü 
konuma sahiptir.

CARBON CORE.

BMW EFFICIENTDYNAMICS. 
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

1 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu jant ve lastik boyutuna bağlıdır (daha yüksek rakamlar opsiyonel jantlara sahip modellere aittir).  
 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için sayfa 70 | 71'e bakabilir veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınızla bağlantıya geçebilirsiniz. 

Olağanüstü tepki hızı ve yüksek güç kapasitesi sayesinde BMW EfficientDynamics yelpazesinden yeni  
BMW TwinPower Turbo V8 benzinli motor her durumda etkileyicidir. Sistem, iki turboşarj ile Çift VANOS 
içeren tamamen değişken valf kontrolü ve Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyonu bir araya getirir. 1800 ve 4500 dev/dak.  
arasında 650 Nm ile etkileyici tork sunar. 450 bg (330 kW) maksimum güç çıkışı ile V8 motor, otomobili 0'dan 100 km/sa  
hıza yalnızca 4,7/4,7 sn ve 4,4/4,5 sn'de ulaştırır. Yüksek Hassasiyetli Enjeksiyon yakıtın son derece verimli kullanılmasını 
sağlarken Otomatik Start/Stop fonksiyonu otomobil geçici olarak durduğunda motoru kapatarak daha fazla tasarruf  
yapılmasını sağlar. Bu yenilikçi teknolojiler sayesinde motor 100 km/sa'te ortalama 7,9 – 8,1/8,0 – 8,3 ve 8,1 – 8,3/8,3 – 8,5 litre 
yakıt tüketimi değerleri sunar. CO2

1 emisyonu ise yalnızca  184 – 189/187 - 192 gr/km ve 189 – 194/192 – 197 g/km ile sunduğu 
üstün performansa göre olağanüstüdür. Tüm bu değerler motorlar söz konusu olduğunda BMW'nin sahip olduğu efsanevi 
uzmanlığı bir kez daha ispatlar.

BMW TWIN POWER TURBO V8 BENZİNLİ MOTOR 750i/Li VE 750i/Li xDrive.          

Aktif hava kapağı kontrolü ile Aktif hava akışlı böbrek ızgaraları, aerodinamik performansta gelinen noktayı yansıtır. Soğutucu 
hava akışı gerekli olmadığında, havalandırma elektronik olarak kapatılarak motor bölmesine giden hava akışı miktarı azaltılır. 
Böylece hem aerodinamikler hem de yakıt tüketimi optimize edilir.

AKTİF HAVA AKIŞLI BÖBREK IZGARALARI.
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 BMW 7 Serisi eDrive. 

Plug-in hybrid modelde sunulan BMW eDrive teknolojisi şehir içinde tamamen elektrikli, emisyonsuz sürüş ve uzun mesafede 
dinamik sürüş sunarak her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirir. Akıllı enerji yönetimi elektrikli motor ve motorun etkile-
şimini maksimum verimliliğe yönelik düzenler.

BMW 740e/Le, yüksek gerilimli bir lityum-iyon batarya, elektrikli motor ve akıllı enerji yönetimini birleştiren bir hareketli aksam 
konsepti olan BMW eDrive sistemi ile donatıldı. BMW 740Le iPerformance xDrive sağlam yol tutuşu, ideal denge ve her türlü 
hava ve yol koşulunda daha fazla çevikliğe yönelik olarak son derece verimli eDrive plug-in teknolojisini akıllı ve değişken xDrive, 
BMW dört çeker sistemi ile bir araya getiriyor. 326 bg (240 kW) sistem gücüyle bu konfigürasyonda, BMW TwinPower Turbo 
teknolojisine sahip 258 bg (190 kW) gücünde dört silindirli benzinli motor, 113 bg (83 kW) elektrikli motor ile 7,4 kWsa kapasiteli  
yüksek gerilimli lityum iyon batarya yer alır. Akıllı enerji yönetimi elektrikli motor ve motor arasında verimli bir etkileşim sağlar. 
Elektrikli motor, gerekli motor gücü ve mevcut batarya seviyesine bağlı olarak otomobile bağımsız şekilde güç sağlar veya motoru 
destekler. Otomobille seyrederken veya fren yaparken motor kinetik enerjiyi elektrik1 enerjisine dönüştürür. Bu enerji elektrikli 
tahrik sistemi tarafından kullanılmak üzere yüksek gerilimli bataryada saklanır. Otomobil, yalnızca elektrik enerjisiyle çalışırken 
yaklaşık 41 – 45km menzile ve 140 km/sa azami hıza sahiptir. BMW 740e/Le iPerformance modelinin ortalama yakıt tüketimi2  
2,1 – 2,2 l/100 km ve CO2 emisyonu 49 – 51 gr/km'dir. BMW 740Le iPerformance xDrive modelinin ortalama yakıt tüketimi2 2,4 – 2,5 l/100 km, 
CO2 emisyonu 54 – 56gr/km'dir.

Yeni BMW 7 Serisi eDrive.

1 Menzil kişisel sürüş stili, rota, dış sıcaklık, ısıtma/klima, ön şartlandırma gibi özelliklere  
 bağlı olarak değişiklik gösterir. 
2 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu jant ve lastik boyutuna bağlıdır (daha yüksek rakamlar  
 opsiyonel jantlara sahip modellere aittir). Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha  
 fazla bilgi için sayfa 70 | 71'e bakabilir veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınızla  
 bağlantıya geçebilirsiniz.

Elektrikli 
motor

Lityum iyon yüksek 
gerilimli batarya

BMW TwinPower Turbo  
dört silindirli benzinli motor

BMW 360° Elektrikli. BMW i Wallbox modelleri ile yeni 
BMW 7 Serisi eDrive otomobilinizi evinizin önünde şarj  
etmek son derece kolaydır. Ev dışı şarj istasyonlarında veya  
ev tipi priz ile sorunsuz şekilde de şarj edilebilir.

 Otomobil, temin edilen şarj kablosuyla ev tipi elektrik pri-
zinden veya BMW Aksesuarları'ndan temin edilecek kabloyla 
ev-dışı şarj istasyonlarından şarj edilebilir. Navigasyon sistemi 
ve BMW  ConnectedDrive uygulaması örneğin ChargeNow 
kartıyla sürücüye şarj istasyonlarının müsaitlik durumu hakkın-
da bilgi verir.



 Standart donanım   Aksesuarlar
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Süspansiyon. 
Konfor ve dinamik performans için kusursuz bir platform.

BMW 7 Serisi'nde yer alan yenilikçi teknolojiler yelpazesi her seyahatten aldığınız keyfi arttırır. Birçok özellik akıllı şekilde birbirine 
bağlanarak en üst düzey güvenlikle maksimum sürüş keyfini deneyimlemenizi sağlar.

Executive Drive Pro1 üstün sürüş konforunu dinamik kullanım karakteriyle bir araya getiren bir süspansiyon kontrol  
sistemidir. İlk kez elektromekanik olarak çalıştırılan aktif salınım dengesi, virajlarda ve düz yolda gövdenin yana yatmasını  
minimum düzeye indirir. Sistem ön ve arka akslarda aktif dengeleyicileri kullanır ve sürüş sırasında sürekli olarak ayarlamalar  
yapar. Dinamik Amortisör Kontrolü, navigasyon verilerinin kullanımı, sürüş stili analizi ve yol ön izleme kamerası tarafından  
toplanan bilgiler sayesinde konfor daha da artırılır.

EXECUTIVE DRIVE PRO.

1 Executive Drive Pro özelliği BMW 740e/Le iPerformance ve BMW 740Le iPerformance xDrive modellerinde sunulmaz.
2 Standart olarak sunulur.

BMW akıllı xDrive dört çeker sürüş sistemi en zorlu yol koşullarına bile mükemmel şekilde uyum sağlar ve otomobile optimum 
yol tutuşu kazandırır. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC), BMW'nin yol boyunca güvenli ve dengeli ilerlemesine olanak 
tanır. DSC sezici sistemi ile kontrol edilen xDrive sürüş gücünü esnek ve hızlı bir biçimde akslara dağıtır, virajlarda arkadan ve 
önden savrulmanın önüne geçer ve olağanüstü bir yön dengesi sağlar. Ayrıca kaygan veya dik yokuşlarda bile çabuk ve güvenli 
hızlanma sağlar. Zorlu yol koşullarında DSC sistemi sürüşe gereğinden fazla müdahale etmez. Böylece BMW xDrive, dört çeker 
sürüş sisteminin çekiş, yön dengesi ve sürüş güvenliği avantajlarını klasik BMW çevikliği ile bir araya getirir.

Adaptive Modu2 Sürüş Deneyimi Kontrolü içindeki akıllı ve etkileşimli bir fonksiyondur. Adaptive Modu Dinamik Amortisör 
Kontrolünü, direksiyon ve Steptronic şanzımanı etkiler ve ayarları sürekli olarak mevcut sürüş durumuna uyarlar. Adaptive 
Modundayken sistem sürücünün kişisel sürüş stilinin yanı sıra, vites küçültme, direksiyon hareketleri ve cruise control gibi çeşitli 
göstergeleri dikkate alır. Ayrıca sistem virajlara girmeden önce hazırlık için doğru vitesin seçilmesi amacıyla gerçek zamanlı navi-
gasyonla etkileşimde bulunur. Adaptive Moduna ek olarak sürücü SPORT, COMFORT veya ECO PRO modlarını da seçebilir.

Dinamik Amortisör Kontrolü amortisör özelliklerinin sürüş durumuna ideal şekilde uyarlanabilmesini sağlar ve böylelikle 
sürüş konforunu ve sürüş dinamiklerini artırır. Daha fazla sürüş konforuna yönelik standart COMFORT ayarına ek olarak, sportif 
amortisör ayarları için SPORT programı da seçilebilir.

İntegral Aktif Direksiyon, arkadan itişli otomobiller için arka tekerlek yönlendirmesini ön aks için değişken direksiyon açısıyla 
birleştirir. 60 km/sa'e kadar hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde döner. Kısa aks aralığı görünümü dönüş yarı-
çapını azaltarak mavera yapma kabiliyetini ve çevikliği arttırır. 60 km/sa hızlardan itibaren arka tekerlekler ön tekerleklerle paralel 
şekilde döner. Aks aralığı daha uzun görünür ve bu durum özellikle hızlı veya ani şerit değişikliklerinde dengeyi ve konforu arttırır.

2 akslı havalı süspansiyon son derece akıcı ve konforlu sürüş sunarken aynı zamanda mükemmel sürüş dinamikleri sağlar. 
Otomobil aynı zamanda kolaylıkla yükseltilebilir veya alçaltılabilir. Çelik süspansiyonun aksine, havalı süspansiyon içi hava dolu 
kauçuk yastıklardan oluşur. Yastıklardaki hava basıncı, yük koşulları ne olursa olsun otomobilin eşit yükselmesini sağlamak için 
uyarlanır. Daha yüksek hızlarda, otomobil SPORT ve COMFORT modlardayken 10 mm alçaltılır. İlave olarak, otomobil seviye 
ayarlama tuşuyla ayrı bir kontrol ünitesi üzerinden de 20 mm yükseltilebilir. Sürüş Deneyimi Kontrolü ayarlarından bağımsız olarak, 
otomobil yükseltme işlemi yaklaşık 35 km/sa'e kadar hızlarda gerçekleştirilebilir. Daha yüksek hızlarda, otomobil otomatik olarak 
yüksek konumundan alçaltılır.
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BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.

Dünyamız her geçen gün daha da bağlantılı bir hale geliyor. BMW sürücüleri ise bu bağlantıyı kullanmaya alışıktır.  
BMW ConnectedDrive konsepti, BMW otomobillerini dış dünyaya ve çevredeki trafiğe bağlayan tüm hizmetleri içerir.  
BMW ConnectedDrive Sürücü Destek sistemleri ile sürücüler arkalarına yaslanıp rahatlayabilir ve en yüksek  
güvenlik ve sürüş konforu standartlarının keyfini çıkarabilir. İster sürüş, ister park sırasında veya görünürlük açısından,  
BMW 7 Serisi'nde yer alan akıllı yenilikler her zaman güvenilir destek sağlayarak her sürüşü her açıdan keyifli bir  
deneyime dönüştürür.

Opsiyonel Sürüş Asistanı ve opsiyonel Sürüş Asistanı Plus tarafından sunulan çok yönlü destek sistemleri, otomobile akıllı  
şekilde entegre edilen sensörleri kullanarak BMW 7 Serisi ile yolculuk yapmayı mümkün olduğunca konforlu hale getirir.  
Trafik Sıkışıklığı Asistanı dahil olmak üzere Direksiyon ve Şerit kontrol asistanı, sıkışık trafikte sürücünün desteklenmesi için 
etkinleştirilebilir. Sistem maksimum 210 km/sa'e kadar, her türlü yol tipinde otomobili şeridin ortasında tutmak üzere konforlu  
bir direksiyon desteği sunar. Aktif cruise control çalışırken yanal kontrol sağlanmaya devam eder. Sürüş Asistanı ve Sürüş  
Asistanı Plus'ta yer alan diğer sistemler de sürüşü çok daha güvenli hale getirir. Arkadan çarpışmaları önlemeye yardımcı  
olmak üzere önde ve arkada Akan Trafik Uyarısı ile etkileyici bir sürüş ve güvenlik duygusuna yönelik aktif yandan çarpışma 
koruması özelliğine sahip Şerit Koruma Asistanı gibi fonksiyonları içerir. BMW 7 Serisi ile ileri teknolojinin keyfini çıkarın.

SÜRÜŞ ASİSTANI VE SÜRÜŞ ASİSTANI PLUS.

BMW CONNECTEDDRIVE İLE  
BÜYÜLEYİCİ SÜRÜŞ DENEYİMİNİ  
BU KISA FİLMLE İZLEYİN.

BMW ConnectedDrive Sürüş Asistan sistemleri BMW'nizle yolculuk yapmayı daha güvenli kılmanın yanı sıra daha 
konforlu ve rahat hale getirir. Bu akıllı teknolojiler sayesinde BMW 7 Serisi otomobilinizdeki sürüş asistan sistemlerinin ne kadar 
yenilikçi ve kolay kullanıma sahip olduğunu keşfedeceksiniz.

1 Uzaktan Park Fonksiyonu BMW 740e/Le iPerformance ve BMW 740Le iPerformance xDrive modellerinde sunulmaz. Uzaktan Park Fonksiyonu için ilave opsiyonel donanım gereklidir. 
2 Head-up Display'deki görseller polarize güneş gözlükleri ile tam olarak görülmeyebilir. Resimdeki işlevler donanıma bağlıdır. Gösterilen işlevler için ilave opsiyonel donanım gereklidir. 

Opsiyonel Uzaktan Park1 Fonksiyonu sürücünün rahat bir şekilde otomobilden inerek, otomobili dar bir alana, garaja veya  
geri manevrayla uzaktan hareket ettirmek için uzaktan kumanda kullanmasına olanak sağlar. Sürücü, uzaktan park fonksiyonunu 
standart BMW Ekranlı Anahtar ile otomobilin dışından etkinleştirebilir.

Opsiyonel tam renkli BMW Head-Up Display2 sürüşe ilişkin tüm verileri sürücünün görüş alanına yansıtarak konsantrasyonu 
artırır ve önündeki yola odaklanmasını sağlar. Veriler mevcut hız, navigasyon yönlendirmeleri, sollama yapılmaz işaretine sahip 
Hız Limit bilgisi ile telefon ve eğlence seçenekleri listesini içerir.
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 BMW ConnectedDrive 
Özgürlüğe bağlanın.

Geniş hizmet ve yardım sistemleri seçenekleriyle, BMW ConnectedDrive ihtiyacınız olan her şeyi hizmetinize sunar.  
BMW ConnectedDrive Hizmetleri ve Uygulamaları sürücüyü, otomobili ve dış dünyayı çok çeşitli yöntemlerle  
birbirine bağlayarak daha fazla özgürlük sunar. Bu sistem sayesinde otomobilinizde bilgilere erişebilir, telefon görüşmeleri  
yapabilir veya e-posta gönderebilir ve yolculuk sırasında bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz.

* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin. 
1 Qi standardına uygun indüktif şarj işlemi uyumlu cep telefonlarının merkez konsoldaki yan akıllı telefon tutucuda şarj edilebilmesine izin verir.  
 Qi kablosuz şarj standardıyla uyumlu olmayan cep telefonları için BMW Yedek Parça ve Aksesuarlarından özel şarj muhafazaları sunulur.
2 WLAN etkin noktası İnternet'in maksimum LTE standardında otomobilin içinden kullanılabilmesini sağlar. Kullanımı ücrete tabidir.

BMW Harekete Duyarlı Kumanda ile belirli fonksiyonlar kaydırma 
veya işaretleme gibi tanımlanmış el hareketleriyle kullanılabilir. 
Bu durum örneğin gelen telefon aramalarını kabul ya da reddet-
menizi ya da işaret parmağınızla daire çizerek ses yüksekliğini 
ayarlayabilmenizi sağlar.

BMW HAREKETE DUYARLI KUMANDA.

BMW Touch Command arka kol dayamasına entegre,  
7" boyutunda ekrana sahip bir tablettir. Otomobilin sistemle-
riyle bağlantılı olması sayesinde kapsamlı ayar ve kumanda 
seçenekleri sunar. Örneğin arka ve ön yolcu koltuklarını, klima, 
havalandırma ve arka koltuk ısıtmasını ayarlamanızı sağlarken 
aynı zamanda Ortam aydınlatması, cam tavan perdesi ve ma-
karalı perdeleri kumanda etmenizi sağlar.

BMW TOUCH COMMAND.

Endüktif şarj1 ve bir WLAN etkin noktası2 içeren ConnectedDrive Navigasyon paketi*, diğerleriyle ve sizin için önem taşıyan 
şeylerle olan bağlantınızı korur. Her fonksiyon sürüş deneyiminizi iyileştirmek üzere geliştirilmiştir. ConnectedDrive Hizmetleri1 
akıllı BMW ConnectedDrive hizmetleri için bir temel oluşturur ve sürücüye hareket halindeyken bilgi, eğlence ve hizmet içeriği 
sunar. Bunlar arasında haberler, online aramalar ve ofis fonksiyonları yer alır.

Bu sayfada gösterilen resimler en son Ağustos 2016'da güncellenmiştir.

BMW ConnectedDrive Store hizmet ve uygulamaları istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden kişisel ihtiyaçlarınıza göre seçi-
lebilir. Hizmetler ve uygulamalar otomobil satın alındıktan sonra da rezerve edilebilir. Ek olarak özel hizmetlerin süresi de örneğin 
tatil dönemleri için gerektiği gibi uzatılabilir.

Danışmanlık Hizmetleri, sürücüyü, BMW Çağrı Merkezi çalışanına tek bir düğme dokunuşuyla bağlar. Bu çalışan belirli bir resto-
ranı, en yakın ATM'yi ya da nöbetçi eczaneyi bulabilir ve adres bilgilerini otomobilin navigasyon sistemine doğrudan gönderebilir.
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Aydınlatma teknolojisi ve güvenlik. 
En son BMW yeniliklerinden ideal koruma.

BMW 7 Serisi her zaman güvenebileceğiniz en yeni teknolojilerle doludur. Mükemmel kullanım ve yenilikçi donanım standart 
olarak sunulur ve her durumda doğru desteği sağlar. Her türlü yol şartlarında kendinizi her açıdan güvende hissedeceksiniz.

1 M760Li xDrive ve M760Li xDrive V12 Excellence için standart olarak sunulur.

Lazer uzun huzme modunda BMW Laserlight maksimum 600 metreye kadar bir mesafeyi, yani geleneksel farlara göre yaklaşık  
iki kat daha uzağı aydınlatır. Son derece parlak BMW Laserlight aynı zamanda geleneksel ışık kaynaklarına göre çok daha yoğundur. 
Daha iyi gece görüşü sayesinde güvenlik fazlasıyla artar. Donanım bir lazer modülüne sahip LED kısa huzmeli farlar ve LED uzun 
huzmeli farları içerir. BMW Laserlight özellikli farlar mavi tasarım vurgularının yanı sıra görsel olarak ayırt edilebilmesini sağlayan 
“BMW Laserlight” yazısını içerir. BMW Laserlight aynı zamanda LED park lambalarını, LED gündüz farlarını, LED sinyal lambala-
rını, LED viraj lambalarını, Adaptif farları ve BMW Seçici Far (elektrokrom uzun far fonksiyonu) öğelerini içerir.

BMW LASERLIGHT.

Yaya algılama özellikli BMW Gece Görüş Sistemi uzaktan 
ısı görüntüleme özelliğini kullanarak insanların ve büyük hayvan-
ların Kontrol Ekranından görülebilmesini sağlar ve ana fardaki 
Dinamik İşaretleme Işığı ile aydınlatır. Otomobil çalıştırıldığında 
görüntüleme ekranının durumundan bağımsız olarak ek bir uyarı 
sistemi otomatik olarak devreye girer.

Sürüş Asistanı tarafından sunulan kavşak trafik uyarısı,  
ve arka darbe önleme fonksiyonları görüşün zayıf olduğu 
durumlarda yaklaşan trafiğe karşı uyarır ve çarpışma tehlikesini 
algılar. Uyarı göstergeleri potansiyel bir çarpışmaya karşı  
arkadan gelen otomobiller hakkında sürücüyü uyarır.

Aktif Koruma yorgunluk belirtileri algıladığında sürücüyü 
uyarır. Kritik durumlarda müdahale eder ve bir kazanın ardından 
otomobili hareketsiz hale getirir.

70 km/sa'in üzerindeki hızlarda Şerit Terk Uyarısı1 şerit 
çizgilerini tanır ve direksiyonu titreterek sürücünün dikkatini is-
tem dışı serit değiştirmeye çeker. Sürücünün kör noktasına bir 
otomobilin girmesi durumunda, Şerit Değiştirme Uyarısı1 
direksiyonu titreterek ve yan aynada yanıp sönen bir sembolle 
sürücüyü uyarır.

Şehir içi fren fonksiyonuna sahip yaklaşma kontrolü 
uyarısı1 otomobilleri algılar, Yaya uyarısı1 ise yoldaki insanları 
algılar. Aynı zamanda frenler daha hızlı tepki göstermek üzere 
önceden koşullandırılır. Bir çarpışma kaçınılmaz olduğunda 
sistem fren uygular.

Aktif yandan darbe koruması özelliğiyle birlikte Şeritte Tutma 
Yardımı içeren Sürüş Asistanı Plus. Bu fonksiyon otomobilin 
istem dışı şeritten ayrılmasını ya da otomobilin yandan çarpmasını 
önlemek üzere aktif olarak direksiyona müdahale eder.

 

 

 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım 1 Sürüş Asistanı ve Sürüş Asistanı Plus‘la birlikte sunulur.
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Konfor ve ortam. 
En üst düzeyde rahatlık.

BMW 7 Serisi'nin koltuğuna oturduğunuzda üst düzey konforu hissedersiniz. En iyi malzemeler ve kusursuz bir işçilik otomobilin 
her yerinde kendini gösterir. Ayrıca her yolculukta mutlak keyfi ve özel bir atmosferi müjdeleyen yenilikler de mevcuttur. Arkanıza 
yaslanın ve yolculuk yapmanın ne kadar rahatlatıcı olabileceğini keşfedin.

1 Yalnızca uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi için sunulur.
2 Arka kapılar için ortam aydınlatması dahil olmak üzer perdeler ve arka cam perdeleri opsiyoneldir.
 Arka cam perdesi uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi ile standart olarak sunulur.

Panoramik cam tavan/LED ışıklı1, yolculara gündüz ve gece gökyüzünün net bir görünümünü sunarken, bol ışık etkileyici, ferah bir 
ortam yaratır. Ayrıca doğrudan güneş ışığından korumak üzere çeşitli perdeler de mevcuttur2. Arka cam ve arka yan camların 
her biri arka kapılardaki2 ortam aydınlatma vurgularıyla tamamlanan2 elektrikli perdelere sahiptir. Karanlıkta, panoramik cam 
tavandaki 15.000'den fazla ışık öğesinden oluşan tasarım, ortam aydınlatması sunar. Işık, Ortam aydınlatmasının altı rengi 
arasında geçiş yapabilir. Tavan aynı zamanda kaydırma ve kaldırma fonksiyonlarıyla çeşitli havalandırma seçenekleri sunar. Ek 
olarak entegre, otomatik olarak açılan rüzgar koruyucu sürüş sırasında yolcuları korur.

PANORAMİK CAM TAVAN/LED IŞIKLI.

Executive Lounge1 ön yolcunun arkasındaki koltukta yeni bir lüks dünyası sunar. Comfort koltuk son derece rahatlatıcı ve keyifli 
bir yolculuk için çeşitli elektrikli ayar fonksiyonları ve masaj fonksiyonu içerir. Maksimum bacak boşluğu için ön yolcu koltuğu ileri 
kaydırılabilir ve sırtlık ile başlık ileri doğru katlanabilir. Buna ek olarak ön yolcu koltuğunun tabanındaki elektrikli olarak katlanan 
ve ayarlanabilen ayak dayaması özellikle konforlu bir dinlenme pozisyonu sağlar. Aynı zamanda katlanır bir masa, arka konsol-
daki şarj özellikli taşıyıcıya entegre BMW Touch Command tablet ve arka koltuk eğlencesi deneyimi de mevcuttur. Otomobilde 
böylece tamamen kendi isteğinize göre keyfini çıkarabileceğiniz birçok olanaktan yararlanabilirsiniz.

EXECUTIVE LOUNGE.



DONANIM: Pure Excellence tasarımı, M Sport Paket, M Performance otomobilleri  
ve BMW Individual, donanım özellikleri, jantlar ve lastikler, Orijinal BMW Aksesuarları.

RENKLER: Gövde renkleri ve iç tasarım renkleri.

TEKNİK VERİLER: Ağırlık, motor, güç aktarımı, performans, yakıt tüketimi, jantlar ve boyutlar.

BMW SERVİS: BMW Servis, BMW Finansal Hizmetler ve BMW Deneyimi.

 BİREYSELLİK VE  
 ÇOK YÖNLÜLÜK.



BMW 7 SERİSİ.

1 Burada opsiyonel BMW Laserlight ile birlikte gösterilmiştir.
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Opsiyonel metalik Arktik Gri gövde renginde BMW 730d1, opsiyonel 20 inç, V kollu,  
stil 649 I, Bicolour BMW Individual hafif alaşım jantlar ve karma runflat lastiklerle.
[ 01 ] Kokpiti benzersiz kılan yüksek kalitede işçilikle birlikte elektroliz kaplama radyo ve klima 

düğmelerinin yanı sıra standart Spor deri direksiyon üzerinde çok fonksiyonlu tuşlar.
[ 02 ]

01

02

Klasik şık tasarım: Opsiyonel Zagora Beji özel Nappa deri kaplama Comfort koltuklar, 
Fineline parlak ahşap iç kaplama.

Opsiyonel metalik Kahverengi/Jatoba gövde renginde BMW 740Li, opsiyonel 19 inç, 
Çift kollu, stil 630 hafif alaşım jantlarla. Jantlar: 8,5 J x 19. Lastikler: 245/45 R 19.

[ 04 ]

[ 03 ] 19 inç, V kollu, stil 620 hafif alaşım jantlar. Jantlar: 8,5 J x 19. Lastikler: 245/45 R 19 
(opsiyonel).
[ 05 ]

20 inç, V kollu, stil 628, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle.  
Önde 8,5 J x 20, 245/40 R 20 lastikler. Arkada 10 J x 20, 275/35 R 20 lastikler (opsiyonel).
[ 06 ]

03

04 05

06



 PURE EXCELLENCE TASARIMI.

İç donanım1:

 Spor deri direksiyon
 Fildişi Beyazı, Canberra Beji veya Mocha özel Alcantara tavan döşemesi
 Gelişmiş ahşap özellikler: Tavan tutamakları için işlemeler, arka kol  
 dayaması bardak tutucu kaplaması ve arka emniyet kemeri  
 toplayıcı kaplamaları
 Arka zemin paspasları
 Ortam aydınlatması
 
Dış donanım1:

 Özel krom tasarıma ve hava girişleri için eşsiz bir ızgara geometrisine  
 sahip ön tampon
 Krom özel tasarım ile arka tampon
 Ek krom egzoz çıkışı kaplaması
 Gümüş eloksallı kaliperler ve BMW yazılı klipsli özel tasarım frenler
 Sis farları
 Ortam aydınlatması

 Standart donanım   Opsiyonel donanım
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03 

01 

02  04 

1 Pure Excellence Tasarımı ve M Sport paket BMW Individual Collection (bkz. sayfa 56 I 57) ile etkileyici şekilde bir araya gelir.
2 Burada opsiyonel BMW Laserlight ile birlikte gösterilmiştir.
3 Koyu Krom tasarım ve Koyu krom egzoz çıkışı, BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama ile birlikte sunulur. 
4 Opsiyonel olarak BMW 750i/Li için M Sport paket ile birlikte sunulur.

Opsiyonel Metalik Gri/Magellan gövde renginde BMW 750Li xDrive2  
Pure Excellence Tasarımı.

Arka emniyet kemeri çıkış yerlerindeki ahşap uygulamalar, tavan tutamakları  
ve arka kol dayamalarındaki bardak tutucular dahil olmak üzere sofistike ancak gözü  
rahatsız etmeyen detaylar güçlü bir ayrıcalık duygusu yaratır. Burada ahşap desenli  
opsiyonel Dişbudak ahşap kaplama ile gösterilmiştir. 

20 inç, W kollu, stil 646, parlak cilalı hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle.  
Ön: 8,5 J x 20, 245/40 R 20 lastikler. Arka: 10 J x 20, 275/35 R 20 lastikler.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

M SPORT PAKET.

M Sport paket iç donanımı1: 
 
 M kapı eşik kaplamaları (aydınlatmalı) ve M sürücü ayak dayaması
 Sürücü ve ön yolcu için masaj fonksiyonunu içeren, Siyah Dakota deri/  
 Siyah M fitilli ön comfort koltuklar; farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 Spor deri direksiyon
 Steptronic Spor şanzıman
 BMW Individual antrasit tavan veya opsiyonel Alcantara Antrasit
 Parlak metal efektli Fineline siyah ahşap iç kaplama; farklı döşeme seçe 
 nekleri mevcuttur
 Çeşitli renk seçenekleri içeren ortam aydınlatması
 Özel M amblemli otomobil anahtarı
 
M Sport paket dış donanımı1: 
 
 Ön rüzgarlık, marşbiyel ve metalik Koyu Shadow difüzör ekine sahip arka  
 rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi
 19 inç, Çift kollu, stil 647 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle veya  
 20 inç, Çift kollu, stil 648 M hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle
 LED sis farları
 Yanlarda M amblemi
 Krom Gümüş3 veya Koyu krom egzoz çıkışı
 Karbon Siyah veya metalik Singapur Grisi özel gövde rengi; farklı gövde  
 renkleri de mevcuttur
 Farklı ses karakterine4 sahip M Sport egzoz sistemi
 Krom Gümüş veya Koyu krom özel tasarım

03 

04 

01 

02 

Opsiyonel Metalik Beyaz/Mineral gövde renginde ve Parlak shadow Line ile  
BMW 750Li xDrive M Sport paket.

Vites kontrollü Spor Deri Direksiyon ile birlikte standart sekiz ileri Steptronic Sport  
şanzıman olağanüstü vites değiştirme konforu ve fark edilebilen dinamik özellikler sunar.

20 inç, Çift kollu, stil 648 M, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle.  
Ön: 8,5 J x 20, 245/40 R 20 lastikler. Arka: 10 J x 20, 275/35 R 20 lastikler.

[ 01 | 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]



BMW M760Li xDrive dış donanımı:

 Seryum grisi ön kısmı ile özel olarak tasarlanmış dikey çubuklar, parlak  
 Siyah yan kısımlar ve Seryum Grisi ızgara çerçevesi ile BMW Böbrek Izgaraları
 Seryum Grisi özel tasarım ve sis farları bulunmayan genişletilmiş hava giriş  
 kaplamaları ile ön tampon
 20 inç Çift kollu stil 760 M* hafif alaşım jantlar, Seryum Grisi, mat, parlak  
 işlenmiş karma lastiklerle birlikte, farklı jant seçenekleri de mevcuttur
 M Spor fren kaliperi, mavi renk kaplamalı
 Yan kısımda Seryum Grisi M logosu ile isimlik
 Seryum Grisi ayna kapakları
 Havalandırma, dekoratif kapı elemanları ve kapı kollarında Seryum Grisi  
 kaplama şeritleri
 Seryum Grisi bagaj kapağı kaplama şeridi
 Seryum Grisi çift egzoz çıkışı optiğinde ayırıcıya sahip elmas biçimli egzoz  
 kaplaması ile M spor egzoz sistemi
 BMW M Performance isimliği ile motor bölümü kapağı
 Gövde renginde M arka spoyler
 C sütunlarında Seryum Grisi “V12” isimliği
 Arka kısımda Seryum Grisi “M760Li” ve “xDrive” isimliği
 Metalik Koyu Buzul Kahverengi BMW Individual gövde rengi, farklı renk  
 seçenekleri de mevcuttur

BMW M760Li xDrive iç donanımı:

 “V12” isimliği ile alüminyum aydınlatılmış kapı eşik kaplamaları
 “Nappa” deri comfort koltuklar
 Alternatif olarak Kaşmir Beji ince yapılı BMW Individual “Merino” deri ile,  
 farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur
 Çok fonksiyonlu M Deri direksiyon, farklı direksiyon seçenekleri de mevcuttur
 Alcantara Champagne tavan, farklı tavan kaplaması seçenekleri de mevcuttur
 “M760Li xDrive” isimliği ve 330 km/sa hız göstergesi ile özel gösterge paneli
 Parlak metal efektli Fineline Siyah ahşap iç kaplamalar, farklı kaplama  
 seçenekleri de mevcuttur
 Merkez konsol ve Touch Command üzerinde “V12” isimliği
 Özel M logolu otomobil anahtarı

BMW 7 Serisi Sedan ürün yelpazesinin amiral gemisi kabul edilen BMW M760Li xDrive çift  
görünümlü egzoz çıkışları, C sütunları üzerindeki “V12” amblemi, Seryum Grisi yan ayna kapakları ve gövde  

renginde opsiyonel M arka spoyler dahil olmak üzere bir dizi yüksek kaliteli tasarımla etkileyicidir.  
İç tasarım alüminyumdan ve “V12” amblemine sahip ışıklı kapı eşik kaplamalarıyla sportif bir karşılama sunar.  

Ön konsol özel “M760Li xDrive” amblemine ve 330 km/sa limitli hız göstergesine sahiptir. Lüks özellikler  
arasında parlak metal efektli kaplamasıyla Fineline Siyah ahşap kaplama, Nappa deriden Comfort koltuklar  

ve merkez konsol üzerinde “V12” amblemi ile Touch Command özelliği bulunur.

M  G E N L E R İ N E  S A H İ P. 
 BMW M760Li xDrive.



BMW M760Li xDrive V12 Excellence modeli, M Performance TwinPower Turbo ailesi tarafından sunulan  
güçlü V12 motor ile yüksek kalitede iç ve dış tasarımın şık bir kombinasyonunu sunar. İç kısımda, 

gelişmiş ahşap özellikler, uzun tüylü paspaslar ve özel Alcantara tavan döşemesi ayrıcalıklı ortamı öne çıkarır.  
Merkez konsol ve Touch Command üzerindeki “V12” isimliği otomobilin sunduğu dinamik gücü hatırlatır. 

Dış tasarım açısından BMW 7 Serisi Sedan‘ın dinamik çizgileri ön ve arka tamponlardaki krom renkli özel tasarım, 
özel bagaj kapağı kaplaması ve bağımsız, çift görünümlü egzoz çıkışları ile bölme çubuklarıyla vurgulanır.

M  G E N L E R İ N E  S A H İ P.
BMW M760Li xDrive V12 Excellence modeli.

BMW M760Li xDrive Model V12 Excellence'ın dış donanımı,  
Pure Excellence tasarım paketinden aşağıdaki özellikleri içerir:

 Özel Krom tasarıma ve hava girişleri için eşsiz bir ızgara geometrisine  
 sahip ön tampon
 Krom özel tasarım ile arka tampon

Dış tasarıma ilişkin diğer tasarım özellikleri:

 Metalik Yakut Siyahı BMW Individual rengi, farklı renk seçenekleri  
 de mevcuttur
 20 inç, W kollu, stil 646 parlak hafif alaşım jantlar, karma lastiklerle,  
 farklı jant seçenekleri mevcuttur
 Parlak Siyah ön ve arka fren kaliperleri
 BMW M Performance amblemi ile motor bölümü kapağı
 C sütunları ve arka kısımda Krom “V12” amblemi
 Çift egzoz çıkışı görünümü için Krom ayırıcı ve elmas biçimli kaplama  
 ile şık egzoz çıkışı tasarımı
 Arka kısımda açık Krom “xDrive” amblemi

BMW M760Li xDrive Model V12 Excellence'ın iç donanımı,  
Pure Excellence tasarım paketinden aşağıdaki özellikleri içerir:

 Genişletilmiş ahşap özellikler: Ahşap kaplamalı tavan tutamağı, kol dayama 
 sı bardak tutucu kaplaması ve arka kısımda kemer çıkışı kaplaması
 Arka kısımda zemin paspasları

İç tasarıma ilişkin diğer tasarım özellikleri:

 “V12” amblemi ile alüminyum aydınlatılmış kapı eşik kaplamaları
 ‘Nappa’ Deri Comfort koltuklar, alternatif olarak koyu Menekşe vurgularla 
 Duman Beyazı ince yapılı BMW Individual ‚Merino‘ deri ile,  
 farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur
 BMW Individual deri direksiyon / ahşap şeritli, farklı direksiyon seçenekleri  
 de mevcuttur
 Duman Beyazı Alcantara Champagne tavan, farklı tavan kaplaması seçe 
 nekleri de mevcuttur
 “V12” amblemi ile gösterge paneli
 Merkez konsol ve Touch Command üzerinde “V12” amblemi
 Piyano Siyahı BMW Individual iç kaplama, farklı iç kaplama seçenekleri de  
 mevcuttur



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

Kişisel tercihlerinizi yansıtmanın lüksü. BMW Individual Koleksiyonu vizyonunuzu  
BMW 7 Serisi'nde gerçeğe dönüştürmek üzere sınırsız olanaklar sunar.  

Özel gövde renkleri, elde işlenmiş deri, iç kaplamalar ve diğer donanım detayları  
arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Elbette tümü yüksek kaliteye sahiptir ve geniş  

bir renk yelpazesi içinde ayrıcalık ve estetik standartlarını kişisel isteklerinize  
uyarlamanızı sağlar. BMW Individual Collection hiç şüphesiz etkileyicidir.  

Buna rağmen daha üst düzeyde bir kişiselleştirme ve en özel, el yapımı öğeleri  
arıyorsanız BMW Individual Manufaktur tümüyle hizmetinizdedir.  

BMW Individual ile lüks seviyenizi kendiniz tanımlayın.

B M W  I N D I V I D U A L .
BIREYSELLIĞIN YANSIMASI.



BMW Individual opsiyonel donanım en yüksek standartlara uyum sağlarken, kişiliğinizi  
ifade etmenize de izin verir. En üst düzeyde kalite, kusursuz işçilik ve genel bir estetik uyumla  

diğerlerinden ayrılır. Özel malzemeler ile üretilen BMW Individual tanecikli  
Merino deri dikkate değer bir örnektir. Diğer örnekler arasında Alcantara BMW Individual  
tavanın yanı sıra Piyano Siyah iç kaplama ve aynı çarpıcı kaplamaya sahip uygulamalarıyla  

deri direksiyon yer alır. Büyüleyici yansıtıcı nitelikleri sayesinde özel pigmentler içeren  
BMW Individual metalik Almandine Kahverengi gövde rengi de aynı şekilde etkileyicidir.  

Bu iki renkli 20 inç hafif alaşım jantlarla bir araya geldiğinde, BMW Individual‘ın  
kusursuzluğu her yönüyle nasıl somutlaştırdığını gösterir.

B M W  7  S E R İ S İ .
BMW INDIVIDUAL'DAN İLHAM ALIR.

BU KISA FİLMDE 
BMW INDIVIDUAL 
AYRICALIĞINI KEŞFEDİN.

BMW Individual tanecikli Merino deri ve Piyano Siyahı iç kaplamayla  
birlikte Tartufo Alcantara tavan ve arka merkez konsolun arkasına  
entegre BMW Individual buzdolabı.

Ayrıcalıklı bir görünüm için BMW Individual metalik Almandine  
Kahverengi gövde rengi, dövülmüş Bicolor 20" BMW Individual,  
V kollu, stil 649 I hafif alaşım jantlarla birlikte.



DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Arka masaj fonksiyonu, hedefe yönelik masaj ve rahat-
latma özelliğiyle yolcunun kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

Özel Esanslı Ortam İklimlendirme koku yayma fonksiyo-
nu ve hava iyonizasyon özelliğine sahiptir. Her biri otomobil için 
oluşturulmuş, seçim yapabileceğiniz sekiz koku mevcuttur.

[ 01 ]

1 750i/750d, 750Li/750Ld, M760Li xDrive ve M760Li xDrive V12 Excellence ile birlikte standart olarak sunulur.
2 Resimde Comfort koltuklar gösterilmiştir. Koltuk sırtlıklarındaki ve koltuk yüzeylerindeki dikişler yalnızca özel Nappa deri ile birlikte sunulur.
3 Head-up Display'deki görseller polarize güneş gözlükleri ile tam olarak görülmeyebilir. Resimdeki işlevler donanıma bağlıdır. Gösterilen işlevler için ilave opsiyonel donanım gerekir.
4 Bu özellik yalnızca ConnectedDrive Hizmetleri ve navigasyon sistemi ile birlikte sunulur. iPhone® cihazının Apple CarPlay® ile uyumluluğu ve çalışması model yılına ve yüklü yazılım sürümüne bağlıdır. 
5 WLAN etkin noktası İnternet‘in maksimum LTE standardında otomobilin içinden kullanılabilmesini sağlar. Kullanımı ücrete tabidir.
6 Bagaj bölümüne entegre edildiğinde hacim yaklaşık 50 litre azalır.
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Sürücü ve ön yolcu için masaj özellikli Comfort koltuk-
lar1 çeşitli kademelerde elektrikli olarak ayarlanabilir ve varış 
noktasına rahatlamış bir şekilde ulaşmak üzere mükemmel 
koltuk konumu sağlar.

[ 03 ] BMW Ekranlı Anahtar otomobilin durumu hakkındaki 
çeşitli bilgileri görüntüler ve seçili fonksiyonların entegre bir 
dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilmesini sağlar.

[ 05 ]

Dört bölgeli otomatik klima, sürücü ve ön yolcu ile sağ 
ve sol arka yolcu için bağımsız klima konforu sunar. Ön kontrol 
ünitesi tam renkli bir ekran içerir.

05 04 02 

01  03 

[ 04 ][ 02 ] Apple CarPlay® için hazırlık, bir iPhone® cihazının 
otomobilin kullanıcı arayüzü üzerinden kolay ve güvenli olarak 
kullanılmasını destekler.

[ 06 ]

06 

Tam renkli BMW Head-Up Display2 sürüşe ilşkin tüm 
verileri sürücünün görüş alanına yansıtır. Ekran önceki sürü-
müne göre % 70 daha büyüktür.

ConnectedDrive Navigasyon paketi* dokunmatik 
fonksiyonlu Professional Navigation sistemi, kablosuz şarj 
özellikli telefon hizmeti3, Concierge Hizmeti, RTTI, WLAN 
etkin noktası4, Uzaktan Kontrol Fonksiyonları ve BMW Online 
gibi özelliklerden oluşur.

* Tüm pazarlarda sunulmaz. Lütfen Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçin.

iDrive Dokunmatik Controller (Professional Navigation 
sisteminin bir parçası): iDrive Butonu dokunmatik yüzeyi 
aracılığıyla sezgisel kontrol sağlar.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

iDrive Dokunmatik Controller öğesini tamamlayan  
BMW Harekete Duyarlı Kumanda özel fonksiyonların el hare-
ketleriyle çalıştırılmasına izin verir.

Bowers & Wilkins Diamond surround ses sistemi tüm 
otomobil genelinde 1.400 watt güç ve stüdyo kalitesinde 
olağanüstü bir ses sunar.

[ 07 ]

Sıcaklık Konfor paketi özellikle soğuk günlerde  
konforu artırmak üzere koltukları ve direksiyonu keyifli bir 
sıcaklığa getirir.

Kablosuz şarj özellikli telefon hizmeti3 diğer işlevlerin 
yanı sıra bir kablosuz şarj yuvası, Bluetooth, USB ve NFC 
arayüzleri ile Bluetooth Ofis içerir.

[ 10 ] Çıkartılabilir, elektrikli BMW Individual buzdolabı arka 
koltuk sırtlığına entegredir ve 15 litre6 kapasiteye sahiptir.5  
Bir küçük ve iki büyük şişe saklanabilir.

[ 13 ]

[ 14 ]

10 

11  13 
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[ 11 ]

[ 12 ][ 09 ]

[ 08 ]



BMW Touch Command, arka koltuk konfor fonksiyonların-
dan eğlenceye kadar tamamen entegre kullanım olanakları sunar.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

[ 01 ]

1 BMW 7 Serisi Long için opsiyonel olarak sunulan elektrikli yan perdelerin bir bileşeni olan Ortam aydınlatması vurgusu ile birlikte gösterilmiştir. 
2 Yalnızca uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi için sunulur.
3 M760Li xDrive ve M760Li xDrive V12 Excellence ile birlikte standart olarak sunulur.
4 Uzun aks aralıklı BMW 7 Serisi için standart olarak sunulur.
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01 

Panorama cam tavan/LED ışıklı2 cömert bir genişlik 
hissi yaratır ve geceleri altı renk arasında geçiş yapabilen LED 
tabanlı ışık tasarımıyla ortam aydınlatması sunar.

Işıklı Karşılama Halısı fonksiyonunu içeren ortam aydın-
latması rahat bir iç tasarım atmosferi yaratır.1

[ 04 ]

[ 03 ] Kaydırma ve kaldırma fonksiyonuna sahip elektrikli cam 
tavan4 yolcuların hava akışını tercih ettikleri şekilde ayarlayabil-
melerini sağlarken, cereyan oluşturmayacak şekilde havalandırma 
sunar ve rüzgar sesini azaltır.

[ 06 ]

Işıklı Karşılama Halısı fonksiyonu otomobil kapılarının 
önündeki alanı beyaz ışıkla aydınlatarak şık ve sıcak bir izlenim 
yaratır.

[ 07 ]Arka koltuk eğlencesi deneyimi BMW Touch Command,  
bir Blu-ray oynatıcı ve HDMI bağlantısı içerir.
[ 02 ]

03 

02 

05 

04  06 

07 

Arka Comfort koltuklar elektrikli olarak birkaç3 kademeye 
ayarlanabilir ve özellikle uzun yolculuklarda ideal destek sunar.
[ 05 ]

Havalandırma kanalları, havayı ön tekerleklere yönlendirir, 
böylelikle hava direncini azaltarak yakıt tüketimini ve CO2 
emisyonunu düşürür.

Klasik sistemlerle kıyaslandığında viraj ışıkları ve  
BMW Seçici Huzme (elektrokrom uzun far) fonksiyonlarını 
içeren Adaptif LED farlar her türlü sürüş durumunda  
önemli ölçüde daha iyi bir aydınlatma ve görüş sunar.

[ 09 ]

[ 08 ] Uzun huzme etkinleştirildiğinde BMW Laserlight mak-
simum aydınlatma mesafesini iki katına çıkararak 600 metreye 
ulaşır. Adaptif farlar ve BMW Seçici Huzme (elektrokrom uzun 
far) fonksiyonlarını içerir.

[ 10 ]

Aktif hava akışı sağlayan böbrek ızgaraları soğutma 
gerekliliğine göre elektronik olarak açılan ve kapanan görünür 
havalandırma öğelerini içerir.

[ 11 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Yan aynalar: Üst bölümleri gövde renginde ve alt  
kısımları kromdur, elektrikli olarak ayarlanabilir, ısıtmalıdır,  
asferiktir, otomatik elektrokrom fonksiyonuna sahiptir ve  
krom kaplamaya entegredir.

[ 12 ]

LED stop lambaları ikiye ayrılmıştır; LED teknolojisi 
stop lambaları, fren lambaları, sinyal lambaları ve geri vites 
lambalarında kullanılır.

[ 13 ]

08  11 

09 

10  12 

13 



Doğrusal kılavuzluk özelliğine sahip Park Asistanı  
otomobili yol kenarındaki boşluklara tam otomatik olarak  
park eder.

600 watt dijital amplifikatör, dokuz kanallı otomobile  
özgü ekolayzer ve 16 hoparlöre sahip Harman Kardon surround 
ses sistemi.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

[ 01 ]

[ 07 ]
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01 

Sürüş Deneyimi Kontrolü standart COMFORT modu 
ve diğer ECO PRO, SPORT ve ADAPTIVE modları arasında 
seçim yapma fırsatı sunar.

Çevre Görüş Kamera Sistemi, Geri Görüş Kamerası,  
Üst Görüş Kamerası, Panoramik Görünüm ve 3D Görünüm gibi 
kamera tabanlı fonksiyonları içeren görsel bir park yardımıdır.

[ 03 ]

Uzaktan Park Fonksiyonu3 sürücünün otomobilin 
dışından bir uzaktan kumanda kullanarak otomobili park 
alanına yönlendirmesini ve buradan çıkarmasını sağlar.

[ 05 ]Trafik Sıkışıklığı Asistanı2 fonksiyonunu içeren direksiyon 
ve şerit kontrol asistanı1, 2 trafiğin monoton bir biçimde aktığı  
durumlarda sürücüyü desteklemek üzere etkinleştirilebilir. Her 
türlü yol yüzeyinde maksimum 210 km/sa hıza kadar sistem  
direksiyonu uygun şekilde destekler ve otomobili şeridinin  
ortasında tutar. Direksiyon desteği Aktif Cruise Control fonksi-
yonu ile birlikte veya bu fonksiyon olmadan da mümkündür.

[ 02 ]

04 

Aktif yandan darbe koruması2 özelliğine sahip Şeritte 
Tutma Yardımı1, 2 otomobilin şeridini yanlışlıkla terk etmesini 
veya yan çarpışmaları önlemek üzere sürücüye yardımcı olur.

[ 04 ] [ 06 ]

BMW EKRANLI ANAHTARIN  
FONKSİYONLARINI BU  
KISA FİLMDE KEŞFEDİN.

05 

07 

06 

02 

03 

Adaptif Mod, Sürüş Deneyimi Kontrolü‘nün akıllı  
bir fonksiyonudur. Birçok ayarı duruma ve sürüş stiline  
göre uyarlar.

Ahşap uygulamalı4 deri direksiyon, kısmi ahşap kapla-
maya ve kontrast dikişli Nappa deri kaplı bir darbe sönümleyi-
ciye sahiptir.

Ahşap kaplama uygulamasına sahip BMW Individual 
deri direksiyon ve BMW Individual amblemi ilgili BMW Individual 
kaplamalarının her biriyle kusursuz şekilde bütünleşir.

[ 10 ]

1 M760Li xDrive ve M760Li xDrive V12 Excellence ile birlikte standart olarak sunulur.
2 Uzaktan Park Fonksiyonu BMW 740e/Le iPerformance ve BMW 740Le iPerformance xDrive modellerinde sunulmaz. Uzaktan Park Fonksiyonu için ilave opsiyonel donanım gereklidir. 
3 Sürüş Asistanı Plus opsiyonuna dahildir.
4 Belirli iç kaplamalarla birlikte sunulur.

Daha ince simidi ve şekillendirilmiş parmak dayama-
larıyla Spor deri direksiyon kusursuz şekle sahiptir ve keyif 
veren bir kavrama hissi sunar.

[ 11 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

Siyah Panel teknolojisini içeren 12,3 inç boyutundaki 
çok işlevli ön konsol, sayaçları ve diğer göstergeleri etkileyici 
bir şekilde sunar.

[ 08 ] [ 12 ]

[ 09 ]

08 

09  11 

10 

12 



17 inç, V kollu, stil 618 hafif alaşım jantlar.1,4 Jantlar:  
7,5 J x 17. Lastikler: 225/60 R 17.

 JANTLAR VE LASTİKLER.

[ 01 ]

1 M760Li xDrive için sunulmaz.
2 750i/Li xDrive ile sunulmaz.
3 740d/Ld xDrive, 740i/Li, 740Li xDrive, 750i/Li, 750i/Li xDrive, 740e/Le ve 740Le xDrive modellerinde standarttır.
4 730d/Ld, 730d/Ld xDrive modellerinde standart olarak sunulur. 750i/Li, 750i/Li xDrive, 740e/Le ve 740Le xDrive  
 modelleriyle birlikte sunulmaz.

5 Resimde opsiyonel 21 inç, Çok kollu, stil 629, Bicolor hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle  
 BMW 750Li modeli gösterilmektedir. Önde 8,5 J x 21, 245/35 R 21 lastikler, arkada 10 J x 21, 275/30 R 21 lastikler. 

Lastik ve jant tasarımları Orijinal BMW Aksesuarları altında şu adreste bulunabilir:  
www.bmw.com/accessories
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01 

19 inç, Çift kollu, stil 647 M, Bicolor M hafif alaşım 
jantlar, karma ve runflat lastiklerle. Ön: 8,5 J x 19 / 245/45 R 19. 
Arka: 9,5 J x 19 / 275/40 R 19.

18 inç, Çok kollu, stil “619”1,3 hafif alaşım jantlar, runflat 
lastiklerle. Jantlar: 8 J x 18. Lastikler: 245/50 R 18.

[ 05 ]

[ 03 ]

19 inç, çift kollu, stil 6301 hafif alaşım jantlar. Jantlar:  
8,5 J x 19. Lastikler: 245/45 R 19.
[ 07 ]

20 inç, V kollu, stil 649 I, Bicolor ve dövme BMW Individual 
hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle. Önde 8,5 J x 20, 
245/40 R 20 lastikler, arkada 10 J x 20, 275/35 R 20 lastikler.

[ 08 ]17 inç, Türbin kollu, stil 6451, 2, Bicolor hafif alaşım  
jantlar, BMW EfficientDynamics. Jantlar: 7.5 J x 17. Lastikler: 
225/60 R 17. Tasarımı yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu 
azaltmaya yardımcı olur.

[ 02 ]

06 

02 

05 

04 

07 

03 

20 inç, V kollu, stil 6281, Bicolor hafif alaşım jantlar,  
karma ve runflat lastiklerle. Önde 8,5 J x 20, 245/40 R 20 
lastikler, arkada 10 J x 20, 275/35 R 20 lastikler.

[ 09 ]

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

09 

08 

18 inç, V kollu, stil 6421 hafif alaşım jantlar. Jantlar:  
8 J x 18. Lastikler: 245/50 R 18.

[ 04 ]

18 inç, W kollu, stil 6431 hafif alaşım jantlar, runflat 
lastiklerle. Jantlar: 8 J x 18. Lastikler: 245/50 R 18.
[ 06 ]

Seyahat ve Konfor sistemi temel taşıyıcı – Ön başlıkları 
kullanarak, giysi askısı, bir katlanır masa, genel kullanıma 
uygun kanca ya da bir Apple iPad veya Samsung Galaxy Tab 
için destek sunar.

BMW port bagaj – montajı oldukça kolaydır ve tüm 
BMW port bagaj aksesuarları ve port bagaj modelleriyle  
uyumludur. Hırsızlık önleyici kilit sistemine sahiptir.5

[ 02 ]

[ 01 ]

Dış tasarım, iç tasarım, iletişim ve bilginin yanı sıra nakliye ve bagaj çözümleri için geniş kapsamlı yenilikçi fikirleri keşfedin. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız size önerilerde bulunmaktan ve Orijinal BMW Aksesuarları'nın 
tüm ürün yelpazesini içeren özel bir kataloğu sizlere sunmaktan memnuniyet duyacaktır. Daha fazla bilgi için: www.bmw.com/accessories

Anahtar muhafazası – Özel Nappa deri kılıf BMW Ekranlı 
Anahtarı korur.
[ 03 ]

Zemine uyumlu bagaj bölümü paspası – Kusursuz 
şekilde uyumlu, siyah renkli, kaymaz ve dayanıklı paspas bagaj 
bölümünü toza ve neme karşı korur. Şık, krom kaplama “7” ek 
parçasıyla.

[ 04 ] Bir tarafı bej diğer tarafı koyu kahverengi yüksek kaliteli 
seyahat halısı, % 100 ince yeni yünden (Merino) üretilir ve 
Jakarlı dokumadır. 
 

[ 06 ]

[ 07 ]

21 inç BMW M Performance hafif alaşım jantlar dövme-
dir ve parlak siyah görünüme sahiptir. Karma, runflat lastiklerle 
RDC eksiksiz jant seti.

[ 05 ]

 ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

01

02

04

05

0703

06

Her türlü hava koşuluna uygun zemin paspası – Ön 
ayak boşluğunu neme ve kire karşı korur. Canberra Beji 
renginde, iç tasarıma kusursuz şekilde uyum sağlayan krom 
ek parçasıyla birlikte.
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 GÖVDE RENKLERİ.          

Opak 300 Alp Beyazı1 Opak 668 Siyah

Metalik A72 Kaşmir Gümüş

1 M Sport paket için standart olarak sunulur.
2 Aynı zamanda M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
3 Yalnızca M Sport paket ile birlikte sunulur.



Metalik A83 Buzul Gri2

Metalik 475 Safir Siyah2





Metalik A89 Metalik Mavi/Imperial Metalik A90 Sophisto Gri

Metalik A96 Beyaz / Mineral2

Metalik B65 Metalik Kahverengi/Jatoba

Metalik C26 Metalik Gri/Magellan2

Metalik C27 Metalik Arktik Gri

Metalik C2P Atlas Sedir.

M SPORT PAKET

[ Renk örnekleri ] Bu renk örnekleri, BMW'niz için seçebileceğiniz renkler ve malzemelerle ilgili bir başlangıç kılavuzu olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, basılı belgelerin her durumda renklerin, döşemelerin ve iç kaplama 
renklerinin gerçek rengini bire bir yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Tercih ettiğiniz renk seçimlerini Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile görüşün. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında orijinal örnekleri görebilir 
ve özel istekleriniz ile ilgili yardım alabilirsiniz.

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

BMW INDIVIDUAL

Metalik 416 Karbon Siyah3

Metalik B41 Singapur Grisi3

BMW Individual X04 Metalik Gri / Moonstone BMW Individual X14 Metalik Almandine Kahverengi

BMW Individual 490 Metalik Parlak Beyaz BMW Individual 490 Metalik GümüşBMW Individual Metalik Azurit Siyah

BMW Individual X03 Metalik Yakut Siyahı

BMW Individual 490 Metalik Aventurine Kırmızı BMW Individual 490 Metalik Mat Koyu Kahverengi BMW Individual 490 Metalik Mat Arktik Gri
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 İÇ TASARIM RENKLERİ.

Dakota deri  
LCSW Siyah

DÖŞEME RENKLERİ

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.

 Dakota deri  
M fitilli Siyah LCMI3, 4


Özel Nappa deri  
Fildişi Beyazı4, 5


Özel Nappa deri  
NARI Konyak4


Dakota deri  
Canberra Beji2


Özel Nappa deri  
NASW Siyah4
Özel Nappa deri  

NAMY Mocha4


Dakota deri  
LCRI Konyak


Özel Nappa deri  
Canberra Beji4, 6


Dakota deri  
Fildişi Beyazı1


Dakota deri  
LCMY Mocha


Özel Nappa deri  
NAFZ Zagora Beji4


İÇ KAPLAMALAR İÇ TASARIM RENKLERİ

4K27 Alüminyum aksesuarlı Fineline parlak  
ahşap kaplama


4AX Ahşap desenli Kestane Dişbudak  
ahşap kaplama


4LM Fineline parlak metal efektli Siyah  
ahşap kaplama


4AS Gri tanecikli kavak  
ahşap kaplama
 Siyah

4AY7 Metal desenli parlak Amerikan Meşesi  
ahşap kaplama
 4B7 Fineline parlak  

ahşap kaplama
 Fildişi Beyazı

4BP7 Açık tanecikli kavak  
ahşap kaplama


Canberra Beji

Koyu Kahve8
1 Farklı iç tasarım renkleriyle birlikte sunulur. Siyah ön konsol ve kapı panelleriyle Fildişi Beyazı LCEX.  
 Koyu Kahve ön konsol ve kapı panelleriyle Fildişi Beyazı LCEQ. Siyah LCEW.
2 Canberra Beji iç tasarım rengi ve Siyah ön konsol ve kapı panelleriyle LCCY. 
 Canberra Beji iç tasarım rengi ve Koyu Kahve ön konsol ve kapı panelleriyle LCDQ.
3 Yalnızca M Sport paketle birlikte sunulur.
4 Yalnızca ön Comfort koltuklarla birlikte sunulur.

5 Farklı iç tasarım renkleriyle birlikte sunulur. Siyah ön konsol ve kapı panelleriyle Fildişi Beyazı NAEX.  
 Koyu Kahve ön konsol ve kapı panelleriyle Fildişi Beyazı NAEQ. Siyah NAEW.
6 Siyah ön konsol ve kapı panelleriyle Canberra Beji NACY. 
 Koyu Kahve ön konsol ve kapı panelleriyle Canberra Beji NADQ.
7 Pure excellence iç tasarım paketiyle birlikte sunulmaz.
8 Koyu Kahve donanım ön konsol ve kapı panelleri için geçerlidir.
9 Yalnızca BMW Individual tanecikli Merino deri ile birlikte sunulur. 

 Standart donanım   Opsiyonel donanım

BMW INDIVIDUAL  
DÖŞEME RENKLERİ

BMW Individual Merino tanecikli deri  
ZBRJ Smoke Beyaz/Koyu Viola4


BMW Individual Merino tanecikli deri  
ZBKS Kaşmir Beji4


BMW Individual Merino tanecikli deri  
ZBFQ Fiona Kırmızısı4


BMW Individual Merino tanecikli deri  
ZBFU Smoke Beyaz/Siyah4


BMW Individual tanecikli Merino deri  
ZBCR Karamel4


BMW Individual Merino tanecikli deri  
ZBTQ Tartufo4


BMW INDIVIDUAL  
İÇ KAPLAMALAR

BMW INDIVIDUAL  
İÇ TASARIM RENKLERİ

BMW Individual iç kaplama  
XEA Düz tanecikli parlak Smoke Kahverengi  
Okaliptüs ahşap kaplama

 BMW Individual iç kaplama  
XEB Parlak Siyah Kırmızı Desenli Dişbudak  
ahşap kaplama

 BMW Individual iç kaplama  
XE7 Piyano kaplama Siyah
 Koyu Viola

BMW INDIVIDUAL  
TAVAN DÖŞEMESİ

BMW Individual tavan  
775 Antrasit
BMW Individual tavan döşemesi  

776 Alcantara Antrasit


BMW Individual tavan  
XD5 Alcantara Oyster9
 BMW Individual tavan  

XD5 Alcantara Karamel9
 BMW Individual tavan  

XD5 Alcantara Tartufo9
BMW Individual tavan döşemesi  

XD5 Alcantara Smoke Beyaz9
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Ağırlık
Yüksüz ağırlık AB2 kg 1800/1845 1895/1940 – 1830/1870 – – 1975/2015
Yüksüz AB2 (xDrive) kg 1900 1945/1990 21801 1900/1945 1935/1975 2015/2055 2075
İzin verilen maksimum ağırlık kg 2400/2445 2515/2555 – 2450/2490 – – 2585/2600
İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive) kg 2500 2575/2615 –1 2540/2580 2530/2570 2630/2670 2655
İzin verilen yük kg 675/675 695/690 – 695/695 – – 685/660
İzin verilen yük (xDrive) kg 675 705/700 –1 715/710 670/670 690/690 655
İzin verilen römork yükü, frensiz3 kg 750/750 750/750 – 750/750 – – –
İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)3 kg 750 750/750 –1 750/750 750/750 750/750 –
İzin verilen römork yükü, frenli, 
maks. % 12 eğim3/maks. % 8 eğim3 kg 2100/2100 2100/2100 – 2100/2100 – – –

İzin verilen römork yükü, frenli, 
maks. % 12 eğim (xDrive)3/maks. % 8 eğim (xDrive)3 kg 2300/2300 2300/2300 –1 2100/2100 2300/2300 2300/2300 –/–

Bagaj bölümü kapasitesi l 515 515 5151 515 515 515 420

Motor5

Silindirler/valfler 6/4 8/4 12/41 6/4 6/4 6/4 4/4
Kapasite cc 2998 4395 65921 2993 2993 2993 1998

Maks. güç/motor devri bg (kw) dev/dk 326 (240)/
5500 – 6500

450 (330)/
5500 – 6000

610 (448)/
5250 – 60001

265 (195)/
4000

320 (235)/ 
4000

400 (294)/
4400

258 (190)/
5000 – 6500

Maks. tork/motor devri Nm/dev/dk 450/
1380 – 5000

650/
1800 – 4500

800/
1500 – 50001

620/
2000 – 2500

680/
1750 – 2250

760/
2000 – 3000

400/
1550 – 4400

Güç aktarımı

Çekiş konfigürasyonu Arkadan itiş/
xDrive

Arkadan itiş/
xDrive xDrive Arkadan itiş/

xDrive xDrive xDrive Arkadan itiş/
xDrive

Standart şanzıman Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic – Sekiz ileri 

Steptronic – – Sekiz ileri 
Steptronic

Standart şanzıman (xDrive) Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Eight-speed 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Eight-speed 
Steptronic

Sekiz ileri 
Steptronic

Performans
Azami hız km/sa 2504 2504 – 2504 – – 250
Azami hız (xDrive) km/sa 2504 2504 2501, 4 2504 2504 2504 250
Azami hız, elektrikli (xDrive) km/sa – – – – – – 140/140
0 – 100 km/sa arası hızlanma km/sa – – – – – – 140
Hızlanma 0 – 100 km/sa sn 5.5/5.6 4.7/4.7 – 6.1/6.2 – – 5.4/5.5
Hızlanma (xDrive) 0 – 100 km/sa sn 5.2 4.4/4.5 3.7 1 5.8/5.9 5.2/5.3 4.6/4.7 5.3

Yakıt tüketimi5, 6, 7

Şehir içi l/100 km 9.4 – 9.7 /9.4 – 9.7 11.1 – 11.4 / 11.3 – 11.6 – 5.3 – 5.8 /5.5 – 5.9 – – –/–
Şehir içi (xDrive) l/100 km 10.0 – 10.3 11.4 – 11.6/11.6 – 11.9 –1 5.7 – 6.1/5.7 – 6.1 6.4 – 6.6/6.6 – 6.8 6.6 – 6.9/6.6 – 6.9 –
Şehir dışı l/100 km 5.3 – 5.5/5.3 – 5.5 6.1 – 6.2/6.2 – 6.3 – 4.0 – 4.4/4.1 – 4.4 – – –/–
Şehir dışı (xDrive) l/100 km 5.7 – 5.8 6.2 – 6.4/6.3 – 6.5 –1 4.3 – 4.6/4.3 – 4.6 4.4 – 4.5/4.4 – 4.6 5.1 – 5.3/5.1 – 5.3 –
Ortalama l/100 km 6.8 – 7.0/6.8 – 7.0 7.9 – 8.1/8.0 – 8.3 – 4.5 – 4.9/4.6 – 5.0 – – 2.1 – 2.2/2.1 – 2.2
Ortalama (xDrive) l/100 km 7.3 – 7.5 8.1 – 8.3/8.3 – 8.5 12.61 4.8 – 5.2/4.8 – 5.2 5.1 – 5.3/5.2 – 5.4 5.7 – 5.9/5.7 – 5.9 2.4 – 2.5
Enerji tüketimi8 kWh/100 km – – – – – – 13.1 – 13.3/13.1 – 13.3
Enerji tüketimi (xDrive) kWh/100 km – – – – – – 13.7 – 13.9
CO2 emisyonu gr/km 159 – 164/159 – 164 184 – 189/ 187 – 192 – 119 – 129/122 – 132 – – 49 – 50/49 – 51
CO2 emisyonu (xDrive) gr/km 169 – 174 189 – 194/192 – 197 2941 127 – 137/127 – 137 134 – 139/137 – 142 149 –  154/149 –  154 54 – 56
Depo kapasitesi, yaklaşık l 78 78 –1 78 78 78 46

Jantlar/Lastikler
Lastik boyutları 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y –1 225/60 R 17 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y
Jant boyutları 8 J x 18 8 J x 18 –1 7.5 J x 17 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18
Malzeme hafif alaşım hafif alaşım –1 hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım hafif alaşım

98
0

10
43

880 3070 1148

5098

1618

190213

Teknik çizimdeki tüm boyutlar milimetre cinsinden verilmiştir.

BMW 7 Serisi.

BMW 7 Serisi L.

98
9
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13
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880 3210 1148

5238

14
79

11

1618

190213

14
67

11

1 Steptronic Spor şanzıman standart olarak sunulur.
2 M760Li xDrive modelinin 11/2016'dan itibaren pazara sunulması beklenmektedir.  
 Geçici rakamlar (rakamlar ECE test döngüsünü temel alır); eksik değerler baskı sırasında mevcut değildir. 
3 Belirtilen rakam % 90 oranında dolu depo, 68 kg'lik sürücü ve 7 kg 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 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 
6 BMW, RON 95 süper kurşunsuz benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir. Kurşunsuz RON 91  
 ve maksimum %10 etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir.  
 Çıkış gücü ve tüketim değerleri RON 98 yakıt için geçerlidir. 
7 Bütün motorlar EU6 emisyon standardıyla uyumludur. Yakıt tüketimi, mesafenin yaklaşık üçte birinin şehir  
 trafiğinde, üçte ikisinin ise şehir dışında kat edildiği ECE sürüş döngüsüne uygun şekilde belirlenmiştir  
 (kat edilen mesafe bazında). Yakıt tüketimine ek olarak CO2 emisyonu da ölçülmüştür.

8 Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri seçilen jant/lastik boyutuna bağlıdır.  
 Opsiyonel donanım bu rakamı yükseltebilir. 
9 Ortalama güç tüketimi seçilen jant/lastik boyutuna bağlıdır. 
10 Menzil kişisel sürüş stiline, yol koşullarına, harici sıcaklığa, klima kullanımına ve termal ön  
 iklimlendirmeye bağlı olarak değişebilir. 
11 Yerel elektrik alt yapısına bağlıdır. Şarj süresi % 100 tam yüklü kapasiteye ulaşma süresini temel alır. 
12 Tavan anteni ile birlikte BMW 7 Serisi Sedan'ın yüksekliği 1478 mm'dir (uzun aks aralığı: 1485 mm). 
13 Standart cam tavan dahil yükseklik. 
14 Yan aynalarla birlikte BMW 7 Serisi modellerin genişliği 2169 mm'dir.

Tüm otomobillerde standart olarak Steptronic şanzıman bulunur.
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eDrive sistem güç çıkışı
Maks. güç/motor devri kW (bg)/dev/dk – – – – – – 83 (113)/–
Güç çıkışı kW (bg) – – – – – – 240 (326)
Sistem torku Nm – – – – – – 500

Yüksek gerilimli depolama batarya kapasitesi
Batarya tipi/net batarya kapasitesi kWh cinsinden – – – – – – Li-Ion/7.4
Elektrikli menzil (NEDC)9/
Maksimum toplam menzil, ortalama9 km – – – – – – 44 – 45/44 – 45/41 – 42

Şarj süresi10 (ev tipi prizle/BMW i Wallbox Pure/Pro) sa – – – – – – <4/<3
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 BMW YETKİLİ SERVİSLERİNDE EKSİKSİZ BAKIM:
Bir BMW satın aldığınızda üstün servis ve kapsamlı müşteri memnuniyeti beklemek 
hakkınızdır. Örneğin Duruma Bağlı Servis, hizmet sıvılarının seviyelerini ve aşınabilir 
parçaların durumunu bağımsız biçimde izler ve otomobilin servise ihtiyacı olduğunda 
ekranda bir uyarı mesajı görüntüler. Böylece BMW Yetkili Servisine yalnızca gerçekten 
ihtiyacınız olduğunda gidersiniz. Servise gittiğinizde de, nitelikli BMW servis 

danışmanları en yeni atölye teknolojilerini ve yalnızca Orijinal BMW 
Parçalarını kullanarak otomobilinizin bakımını yapar. Bu hizmet size sınırsız sürüş 
keyfi sunmak amacıyla dünya genelinde 150’den fazla ülkede size her an hizmete 
hazır 3.300 BMW Yetkili Servisi tarafından sunulur.

BMW DENEYİMİ.

BMW TV  

BMW TV*: www.bmw.tv 
BMW  markasını her yönüyle deneyimle-
menizi sağlar. Filmler, portreler ve arka 
plan raporları, otomobiller, yenilikler, spor 
ve yaşam tarzı ile ilgili bilgiler sunar.

Sürüş Deneyimi: BMW’nizi ne kadar 
iyi kontrol ederseniz, sürmekten o kadar 
keyif alırsınız. Çeşitli zeminlerde bir oto-
mobilin sınırlarına ulaşmanın ne anlama 
geldiğini kendiniz öğrenmek istiyor-
sanız eğitim kurslarımıza katılın ve en 
 zorlu durumlarda otomobilinizi kontrol 
etmek için ne yapmanız gerektiğini 
 öğrenin. Daha fazla bilgi için: 
www.bmw-drivingexperience.com

BMW Welt: Otomobilin BMW Welt’ten 
teslim alındığı an, her sürücü için “en 
özel anlardan” biri olarak hatırlanır. Sizin 
için planlanan kapsamlı programla bu 
anı, gerçekten unutulmayacak bir güne 
dönüştürebilirsiniz. BMW Fabrikası, 
BMW Müzesi, BMW Group Merkez Ofisi 
ve BMW Classic ile büyüleyici bir tarih, 
nefes kesici bir gün ve geleceğe yönelik 
olağanüstü vizyonu paylaşın. Daha fazla 
bilgi için: www.bmw-welt.com/en

BMW Magazine: BMW Magazine’de 
çarpıcı görüntüler eşliğinde en yeni 
BMW modellerini keşfedin. Yeni moda 
tasarımları, tatil mekanlarını ve modern 
yaşamın zenginliklerini tanıyın. Yenilikçi 
fikirleriyle dünyayı değiştiren insanlarla 
karşılaşın. Daha fazla bilgi için:  
www.bmw.com/magazine

*  Tüm ülkelerde sunulmayabilir. Lütfen Borusan 
Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ile bağlantıya geçiniz. 

BMW Servis

BMW YETKİLİ SERVİSİ. BMW FİNANSAL HİZMETLER.

BMW Servis Paketleri*: Size özel 
yaratılmış, bireysel ve içinizi rahatlatacak 
çözümler. Size ve otomobilinize özenle 
uyarlanmış bireysel servis çözümleri. Bir 
seferlik ödenen öngörülebilir bir maliyet 
karşılığında BMW Servis Paketleri ile içiniz 
rahat olur ve bir BMW sahibi olmanın 
ayrıcalığını doyasıya yaşayabilirsiniz. İster 
showroom’dan yeni bir otomobil satın 
almış olun ister kullanılmış otomobil olsun, 
otomobilinizin ömrünün tüm evrelerine 
uygun bir BMW Servis Paketi mevcuttur. 
Tüm çözümler her zaman makul ve şeffaf 
bir ücret karşılığında size maksimum kalite 
ve uzmanlık sağlayarak otomobilinizin 
değerini korur. Gerçek anlamda bireysellik 
sunan bu hizmeti hemen keşfedin! 
www.bmw.com/serviceinclusive

BMW Mobil Servis: Bir arıza durumun-
da BMW Mobil Servis gece gündüz 
hizmetinizdedir. Özel eğitimli BMW tek-
nisyenleri, bir arıza ya da kaza durumunda 
harekete geçerek BMW’nizi mümkün 
olan en kısa sürede yollara geri kazan-
dırmak üzere gerek telefonda gerekse 
yerinde gereken her türlü desteği ver-
meye hazır. Bunun yanında, arıza duru-
munda yararlanabileceğiniz ülkeye özel 
kapsamlı mobilite paketleri ve kaza ya da 
hırsızlık durumunda yararlanabileceğiniz 
sigorta seçenekleri de suwnulmaktadır. 
Böylece istenmeyen bir durum oluştu-
ğunda, BMW Acil Durum veya Yol Yardım 
Hattı’na bağlanabilirsiniz. Ambulansı veya 
çekiciyi aramak, yedek otomobil bulmak, 
sigorta şirketinize haber vermek gibi 
birçok işi sizin yerinize biz üstleniyoruz. 
Daha fazla bilgi için: www.bmw.com

BMW TeleServices*: Duruma Bağlı 
Servis ile ekran üzerinde bir sonraki servis 
randevunuzdan otomatik olarak haberdar 
edilirsiniz. İzin vermeniz durumunda, ana-
liz için gereken en önemli otomobil verileri 
otomatik olarak BMW’nize aktarılır. Görevli 
BMW Yetkili Servisiniz bu bilgilere erişe-
rek, gerektiği takdirde bir servis randevu-
su kararlaştırmak üzere sizinle ücretsiz 
olarak iletişime geçer. BMW Teleservices 
erişimi için otomobilinizde opsiyonel Akıllı 
Acil Durum Çağrısı veya ConnectedDrive 
Hizmetleri bulunmalıdır. Bu hizmet, gere-
kirse istediğiniz an devre dışı bırakılabilir ve 
servis ortağınızı iDrive menüsünden veya 
ConnectedDrive portalinden değiştire-
bilirsiniz. Konu hakkında daha fazla bilgi 
için: www.bmw.com/teleservices

BMW Finansal Hizmetler: İhtiyaçlarını-
za özel mobilite çözümleri. BMW Finansal 
Hizmetler size cazip kiralama, finansman 
ve sigorta paketleri sunar. Daha fazla bilgi 
için www.premiumfinance.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya size özel tek-
lifler için Borusan Otomotiv BMW Yetkili 
Satıcınız ile bağlantıya geçebilirsiniz.

GELECEĞİ 
SORUMLULUKLA 
ŞEKİLLENDİRMEK.

2015 yılında BMW Group bir kez daha Dow Jones Sürdü-
rülebilirlik Endekslerine girmeyi başardı ve dünya çapında 
sürdürülebilirliği en çok destekleyen otomotiv şirketle-
rinden biri olarak değerlendirildi. Böylece BMW Group 
endeksin oluşturulmasından bu yana otomotiv sektö-
ründe kesintisiz olarak listeye girmeyi başaran ilk şirket 
oldu. Verimli otomobil konseptlerinin geliştirilmesi ve 
geri dönüşümü de içeren doğayla dost üretim süreç-
leri mühendislik felsefemizin temelini oluşturmaktadır. 
BMW EfficientDynamics standartları ve elektrikli otomo-
biller, 1995’ten bugüne Avrupa’daki yeni araç filomuzun 
CO2 emisyonunu %40 oranında azaltmamızı sağlamış-
tır. Üretimde kullandığımız su ve enerji gibi kaynakların 
miktarını da 2006 ve 2015 yılları arasında %34 oranında 
azalttık ve 2020 yılında %45 oranında azaltmayı hedef-
liyoruz. Diğer kaynaklar (uçucu organik bileşikler, işleyim 
su atığı ve diğer atıklar) açısından %45 hedefimiz 2014 
yılında gerçekleştirildi ve daha da iyileştirilmesi için 
çalışmalarımız sürmektedir. Steyr’deki motor üretim fab-
rikamız, 2007’den bu yana atık su oluşturmamaktadır. 
Ve elbette, bütün otomobillerimiz kullanım ömürlerinin 
sonunda kolay ve ekonomik bir şekilde geri dönüştürü-
lecek şekilde tasarlanıyor. Lütfen kullanım ömrü sona 
eren otomobilinizle ilgili her türlü konu hakkında Boru-
san Otomotiv BMW Yetkili Satıcınız ile temasa geçin. 
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.bmw.com/EfficientDynamics
www.bmwgroup.com/responsibility
www.bmw.com/recycling
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