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Daha fazla bilgi, daha fazla sürüş keyfi. Yeni
BMW Broshure uygulaması size yepyeni bir
dijital ve interaktif BMW deneyimi sunuyor.
Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için BMW
Broshure uygulamasını hemen indirin ve BMW
otomobilinizi yeni bir bakış açısıyla keşfedin.
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Zamana meydan okuyan atletik karakter
optimum aerodinamik özeliklerle sportif oranlar ||
BMW Laserlight1 || LED stop lambaları || 19 inç hafif
alaşım jantlar.1 Yeni nesil sürücü destek sistemleri
ve bağlantı BMW Akıllı Kişisel Asistan2 || Kapsamlı
güvenlik ve konfor özellikleriyle Professional1 Sürüş
Asistanı || Park Asistanı Plus1 || 12,3 inç tam dijital
gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranından
oluşan ekran ağıyla birlikte özelleştirilebilir BMW
Live Profesyonel1, 3 Kokpit || Dijital Anahtar4 Konfor
Donanımları Işıklı Karşılama Halısı ile ortam
aydınlatması|| Gelişmiş iç tasarım akustiği. Olağanüstü
sürüş dinamikleri BMW 340i xDrive Sedan6 || M
Spor diferansiyel1, 5 || Adaptif M süspansiyon || Aktif
hava akışlı böbrek ızgaraları || Efficient Lightweight.
Geleceğe giden yolda bir ikon - yeni BMW 3
Serisi Sedan.

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
BMW Live Profesyonel Kokpit donanımın bir parçasıdır.
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
4
Konfor erişim paketinin bir parçasıdır.
5
M34 i xDrive modeli için standarttır.
6
7/19’dan itibaren sunulacaktır.
1

2
3

DİNAMİKLER VE VERİMLİLİK.

GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ VE
SÜSPANSİYON.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Yenilik ve teknoloji

 Standart donanım

DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

 Değişken amortisör ayarlı Adaptif M süspansiyon4, 5
konforlu veya sportif süspansiyon tasarımı arasından seçim
yapma imkanı sunar.
 Değişken spor direksiyon4 sürekli olarak Servotronic dahil
olmak üzere geçerli hız ve direksiyon simidinin açısı üzerinde
gereken direksiyon eforunu ve direksiyon kuvvetini isteğe bağlı
olarak ayarlar.
 M Sport süspansiyon4 Otomobil yaklaşık on milimetre yere
daha yakındır ve daha atletik bir yapıya sahiptir.

18 | 19

 Opsiyonel donanım

 M Sport diferansiyel4, 6, farklı yol yüzeylerinde veya dinamik
sürüş sırasında çekişi ve sürüş dengesini optimize eder.
 Güçlü M Spor fren büyük1, 4 fren disklerine ve M logolu özel mavi
renkli fren kaliperlerine sahiptir.
 Maksimum çekiş, sürüş dinamikleri ve güvenlik için BMW xDrive
dört çeker sistemi ön ve arka akslar arasında değişken güç
dağıtımı sağlar.

YENİ BMW 3 SERİSİ SEDAN MOTORUNUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ.
BMW M340i xDrive7, 8
340 bg (275 kW) güce ve 500 Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo 6 silindirli benzinli motor
0 – 100 km/sa hızlanma: 4,4 sn
Azami hız: 250 km/sa9
Ortalama yakıt tüketimi: [7,5] l/100 km
Ortalama CO2 emisyonu: [172] gr/km

AERODİNAMİKLER.

AKTİF HAVA AKIŞLI BÖBREK
IZGARALARI

STEPTRONIC SPORT ŞANZIMAN

 Hedefe yönelik aerodinamik çözümler
sayesinde tüm BMW otomobilleri
olağanüstü hava direnci değerlerine
sahiptir. Bu değerler verimlilik ve sürüş
dengesini olumlu bir şekilde etkiler ve
otomobilin iç mekanında gürültüyü azaltır.
Bu sonuç aktif hava akışlı böbrek ızgaralar,
düz gövde altı koruyucusu, arka kısımda
Hava Kanatları veya ön rüzgarlıktaki
havalandırma gibi gelişmiş çözümler
sayesinde elde edilir.

 Aktif hava akışı böbrek ızgarası, motor ve
klimanın soğutma ihtiyacına göre radyatör
ızgarasındaki havalandırma kontrollerini
açar ve kapatır. Böbrek ızgaraları çubuklarının
arkasında hareketli kanatlar yer alır ve aynı
zamanda kapalıyken hava direncini azaltarak
aerodinamik özelliklere katkıda bulunur.

 8 ileri Steptronic Sport şanzıman1 sportif
vites değiştirmeye olanak sağlar. Otomatik
şanzıman seçimine ek olarak, kısaltılmış
vites kolu veya spor deri direksiyon üzerindeki
vites kulakçıklarını kullanarak istediğiniz zaman
vitesi manuel olarak da değiştirebilirsiniz.
SPORT sürüş modundayken ve vites kolu
sol S/M konumundayken vites geçişleri en
iyi performansa yönelik ayarlanır.

SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ

FREN ENERJİSİ GERİ KAZANIMI

AKILLI START/STOP İŞLEVİ

Sürüş deneyimi kontrolü, sürücünün
standart COMFORT Modu, daha verimli
ECO PRO modu ve çok daha dinamik
sürüşe olanak tanıyan SPORT2 ve SPORT+
Modu arasında seçim yapabilmesini sağlar.
ECO PRO modunda, sürüşün yakıt
açısından mümkün olduğu kadar verimli
olmasını sağlamak amacıyla gaz pedalı,
Steptronic şanzıman karakterinin yanı sıra
ısıtma/klima ayarları da değiştirilir.

 Alternatör, Fren Enerjisi Geri Kazanımı
sayesinde ağırlıklı olarak sürücü frene
bastığında veya ayağını gaz pedalından
çektiğinde elektrik üretir. Daha önce
kullanılmayan kinetik enerji, elektrik
enerjisine dönüştürülür ve akü beslenir.

 Akıllı Otomatik Start/Stop Fonksiyonu4
mevcut trafik durumunu analiz etmek
üzere navigasyon sistemi, kamera ve radar
tabanlı sistemlerden gelen bilgileri kullanır.
Otomobil geçici olarak durduğunda
motoru kapatarak daha fazla tasarruf
yapılmasını sağlar.

1
2
3
4
5

M340i xDrive modeli için standarttır.
SPORT+ modu 330i, 330d ve M340i xDrive modellerinde sunulur.
Adaptive Mod fonksiyonu yalnızca Adaptif M süspansiyon donanımıyla sunulur.
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
330e, azaltma olmadan.

6
7
8
9

BMW 320d xDrive
190 bg (140 kW) güce ve 400 Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
0 – 100 km/sa hızlanma: 6,9 sn
Azami hız: 233 km/sa
Ortalama yakıt tüketimi: 4,8 – 4,5 l/100 km
Ortalama CO2 emisyonu: [125 – 118] g/km

M340i xDrive için standart, 330i için opsiyonel olarak sunulur.
07/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
Geçici rakamlar; eksik rakamlar baskı sırasında mevcut olmayan değerlerdir.
Elektronik olarak sınırlanmıştır.

Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel donanım
konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür.

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ.

GÜVENLİK.

BMW Kişisel Yardımcı

 Standart donanım

Ne zaman isterseniz yanınızda.

 Profesyonel Sürüş Asistanı1 direksiyon ve şerit kontrol asistanı,
yerel tehlike uyarısı, aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte
Tutma Yardımı ve diğer güvenlik1 fonksiyonlarıyla birçok kritik ve
monoton sürüş koşullarında en uygun konforu ve maksimum
güvenliği sunar.
 Dur & Kalk İşlevli Aktif Cruise Control1, 2, sıkışık trafikte
durdurma ve yeniden çalıştırma dahil olmak üzere öndeki araçla
önceden belirlenmiş mesafeyi otomatik olarak korur. Hız Limit
Asistanı cruise control’deki hız limitlerinin devralınmasına izin verir.
Fren fonksiyonlu yaklaşma kontrolü uyarısı hareketsiz otomobillere,
yayalara ve bisiklet sürücülerine tepki verir.
 Direksiyon ve şerit kontrol asistanı3 sıkışık trafik durumlarında
etkinleştirilebilir. Aktif Cruise Control ile sistem, her türlü yol
yüzeyinde maksimum 210 km/sa hıza kadar direksiyonu uygun
şekilde destekler ve otomobili şeridinin ortasında tutar.

Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
Sürüş Asistanı Professional paketinin de bir parçasıdır.
Sürüş Asistanı Professional paketinin parçasıdır.
4
Park Asistanı veya Park Asistanı Plus paketlerinin bir parçasıdır.

Yenilik ve teknoloji

 Opsiyonel donanım

 Park Asistanı Plus1, otomobilin park edilmesini ve manevraları
kolaylaştırır. Üst Görünüm, Panoramik Görünüm ve Uzaktan 3D
görünümü içeren Çevre Görüş Kamera Sisteminin yanı sıra doğrusal
kılavuzlu Park Asistanı ve Geri Vites Asistanını da içerir.
 Yanal park yardımı4 Park Mesafe Kontrolü‘nün bir parçasıdır
ve manevra sırasında size otomobilinizin yakın civarının genel bir
görünümünü sunar. Bu şekilde, otomobilin yan kısmındaki engeller
tespit edilir ve sesli ya da görsel uyarı verilir.
 Geri Vites Destek Asistanı4 otomobiliniz ileri doğru maksimum
35 km/sa hızla kat ettiğiniz son 50 m’lik mesafeyi kaydederek
gerekirse geriye doğru gidebilir. Böylece direksiyona müdahele
etmeden otomobilin çevresini kontrol edebilirsiniz.

 Adaptif BMW Laserlight uzun huzmeli far modunda
maksimum aydınlatma mesafesini 600 metreye çıkarır.

 Çapraz trafik uyarısı arka5 park yerlerinden çıkarken
geçiş yapan araçlar için sizi uyarır.

 Aktif Koruma Plus fren müdahale fonksiyonlu önden
çarpışma uyarısı, Şerit Terk Uyarısı ve manuel Hız Limiti
yardımını içeren Hız Limit Bilgisini içerir.

 Aktif Koruma kritik durumlarda önlem alır ve bir kazanın
ardından fren yaparak otomobilin durmasını sağlar.

1

2
3

5

Sürüş Asistanı veya Sürüş Asistanı Profesyonel paketlerinin bir parçasıdır.

2 | 21

BAĞLANTI VE HABER-EĞLENCE.

KONFOR VE İŞLEVSELLİK.

BMW ConnectedDrive

 Standart donanım

Özgürlüğe bağlanın.

 Bagaj kapağının temassız açılması ve kapanması3,7 Konfor
Erişim Sisteminin bir parçasıdır. Kullanıcının ellerinin dolu olduğu
durumlarda ayağın arka tamponun altında hareket ettirilmesi ile,
işlem rahat ve otomatik şekilde gerçekleştirilir. Yalnızca sürücünün
otomobilin anahtarını yanında bulundurması yeterlidir.
 Otomatik açılır bagaj kapağı, kapı paneli veya otomobil anahtarı
üzerindeki düğmeye basılarak bagaj kapağının kolay bir şekilde açılıp
kapanmasını sağlar. Bagaj kapağı ayrıca geleneksel bir biçimde dış
kolu kullanarak açılabilir ve bagaj kapağının içindeki düğmeye
basılarak kapatılabilir.
 Katlanır arka koltuk başlıklar arka camın görüş alanını artırır.
Alan sınırlı olduğunda sürücünün otomobili park etmesini ve
manevra yaptırmasını kolaylaştırır ve arkada seyreden trafiğin daha
iyi görülebilmesini sağlar.

BMW AKILLI KİŞİSEL ASİSTAN

OTOMOBİL İÇİ DENEYİMİ

DİJİTAL ANAHTAR

 BMW’niz aynı zamanda kişisel asistanla
sunulsa harika olmaz mıydı? BMW Akıllı
Kişisel Asistan1, 2 ile BMW’nizle iletişim
kurun. Sizi tanır, her gün daha iyi hale gelir
ve her durumda yardımcı olur. Kendi kişisel
etkinleştirme kelimenizi de atayabilirsiniz.
Otomobiliniz hakkında tüm bilgileri
açıklayabilir ve BMW’nizi çok daha iyi
tanımanıza yardımcı olur.

 BMW’niz size iyi bakacak. Yorgun
olduğunuzda sizi canlandırır, stresli bir
günün ardından rahatlatır ve otomobilinizin
içini modunuza uyacak şekilde uyarlar.
Caring Car programları ve Experiences1, 2
Modlarını içeren Otomobil İçi Deneyim
özelliği ile otomobiliniz kendinizi iyi
hissetmenizi sağlar.

 Android akıllı telefonunuz yanınızdaysa
otomobilin anahtarının yanınızda olmasına
artık gerek yok. Dijital Anahtar3, 4, 5,
BMW’nizi rahatlıkla kilitlemenizi ve kilitlerini
açmanızı, hatta fiziksel anahtara gerek
kalmadan motoru çalıştırabilmenizi sağlar.
BMW Connected uygulaması kullanılarak
Android akıllı telefonunuza indirilebilir ve
ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşılabilir.

CONNECTED PROFESYONEL PAKET

BMW LIVE PROFESYONEL KOKPİT

UZAKTAN YAZILIM GÜNCELLEME

 Concierge Hizmetleri, Uzaktan Kontrol
Fonksiyonları, Connected Navigasyon
Hizmetleri, Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi
ve Park Yeri Asistanı arasından seçim
yapamıyor musunuz ayrı ayrı seçmek
yerine hepsini bir arada kullanın.
Connected Profesyonel Paket2 ile
BMW ConnectedDrive’dan bu hizmetlerin
ve deneme amaçlı ücretsiz ek hizmetlerin
keyfini çıkarabilirsiniz. Süresi üç yıldır.

 Navigasyon fonksiyonuna sahip BMW
Live Profesyonel2 Kokpit, dokunmatik olarak
kullanılabilen yüksek çözünürlüklü 10,25 inç
Kontrol Ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge
ekranından oluşur.

 BMW’nizin en son yazılımla güncellenmesini ister misiniz? Uzaktan Yazılım güncelleme ile BMW’niz her zaman yeni gibi kalır.
BMW Yetkili Satıcısını6 ziyaret etme gerekliliği
olmadan rahat, güvenilir ve stressiz. Güncellemeler tıpkı akıllı telefonunuzdaki gibi şebeke sinyali aracılığıyla gerçekleştirilir.

Connected Profesyonel Paket donanımının bir parçasıdır.
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
Konfor erişim paketinin bir parçasıdır.
4
Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
1
2

Yenilik ve teknoloji

5

3

6

Şu anda yalnızca belirli pazarlardaki belirli Samsung akıllı telefon modelleri ve Android 8.0
ve üzeri ile mümkündür. 07/2018 tarihinden itibaren çeşitli BMW modellerinde mevcuttur
Bu seçenek yalnızca BMW Live Profesyonel Kokpit ile bir arada sunulur.

7

Bagaj kapağının temassız açılması ve kapanması yalnızca Otomatik açılır bagaj kapağı
operasyonu ile birlikte sunulur.
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 Opsiyonel donanım

 Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma özelliği üç seviyede
ayarlanabilen keyifli bir sıcaklık sunar. Isı elemanları koltuk, yan
destekler ve sırt dayamanın tüm temas yüzeyini ısıtır.
 Ön ve arka kapılarda farklı aydınlatma renkleri de içeren ortam
aydınlatması iç kısımda rahat, keyifli bir aydınlatma atmosferi yaratır.
Işıklı Karşılama Halısı otomobile binerken veya otomobilden inerken
kapıların önündeki alanı aydınlatır. Beyaz, Mavi, Turuncu, Bronz,
Lila ve Yeşil renklerde, altı adet karartılabilir ışık tasarımı mevcuttur.
 Ön yan cam üzerindeki akustik kaplama ön camdaki akustik
kaplamayı tamamlar ve gürültü seviyesini otomobil içindeki herkes
için azaltır. Dışarıdan gelen ve hava akımının yanı sıra motor, lastikler
ve ön cam silecek lastiklerinin neden olduğu gürültüyü en aza indirir.
Müzik dinleyenler ve hands-free cihaz kullananlar yarattığı farkı
özellikle hissedecektir.

TEMEL DONANIM.

LUXURY LINE.

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

 Mat Siyah renkte çok işlevli tuşlara4 ve Parlak Krom galvanize uygulamalara
sahip standart deri direksiyon. Parlak siyah renkte kaplaması kaliteli tasarımı
tamamlar.

Bazı temel donanım özellikleri:
 Direksiyon üzerinde çok fonksiyonlu tuşlar
 USB arayüzüne sahip hands free fonksiyonu
 “Hevelius” kumaş koltuklar
 Dokulu mat Kuvars Gümüş iç kaplamalar
 “BMW” yazılı ön kapı eşik kaplamaları, velur halı paspaslar
 Isıtmalı dış aynalar
 Klima
 LED farlar, LED teknolojisine sahip stop lambaları
 320i1 , 318d1 ve 320d için 16 inç, V kollu, stil 774 hafif alaşım jantlar veya
 330i, 320d xDrive ve 330e2 için 17 inç, V kollu, stil 778 hafif alaşım jantlar.
 Egzoz çıkışı kaplaması, sol ve sağ
 Aktif Koruma Plus
 Yüksek çözünürlüklü dokunmatik 8,8 inç Kontrol Ekranı ile
BMW Live Cockpit

1
2
3

03/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
07/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
320i, 318d ve 320d ile standart olarak sunulur.

 Standart donanım

 Sürücü ve ön yolcu için standart koltukların ileri-geri konumları,
sırtlık açısı, başlık yüksekliği ve koltuk açısının yanı sıra koltuk yüksekliği
manuel olarak ayarlanabilir. Böylece kişiye göre uyarlanmış, rahat bir
konum seçilebilir.

 Kalın bir simide ve başparmak
dayama çizgilerine sahip siyah
spor deri direksiyon son derece
konforlu, üstün bir kavrama
hissi yaratır.

 Sürücü ve ön yolcu için
standart koltukların ileri-geri
konumları, sırtlık açısı, başlık
yüksekliği ve koltuk açısının
yanı sıra koltuk yüksekliği
manuel olarak ayarlanabilir.

Luxury Line dış donanım özellikleri:
 Özel tasarım Krom dikey çubuklara sahip BMW böbrek ızgaraları
 Parlak siyah özel tasarım ön tampon ve parlak krom yan hava girişleri
 17 inç, Çift kollu, stil 771 hafif alaşım jantlar, farklı jant
seçenekleri mevcuttur
 Parlak siyah ayna kapağı, B sütunu kaplaması ve
 Parlak Krom yan cam çerçeveleri ve cam girintisi kaplamaları
 Gövde renginde tavan kaplamaları
 Parlak Krom yan hava girişleriyle arka tampon

 16 inç, V kollu, stil 774, Reflex
Gümüş hafif alaşım jantlar,
6,5J x 16, 205/60 R16 lastiklerle.3

Donanım

 18 inç, Çift kollu, stil 782,
bicolour Orbit Gri hafif alaşım
jantlar, parlak, 7,5J x 18, 225/45
R18 lastikler.

 17 inç, Çift kollu, stil 771,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7,5J x 17, 225/50 R17 lastikler.
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 Opsiyonel donanım

 18 inç, Çift kollu, stil 781,
Bicolour Koyu Gri, parlak hafif
alaşım jantlar, 7,5J x 18, 225/45
R18 boyutlu lastiklerle.

Luxury Line iç donanım özellikleri:
 “BMW” yazılı alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
 Gri kontrast dikişli “Vernasca” Siyah deri koltuklar,
farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 Spor deri direksiyon,
 alternatif olarak M deri direksiyon
 Line’a özgü krom detaylı anahtarlık
 Çift dikişli Sensatec ön konsol
 Parlak gri/kahverengi dişbudak ahşap iç kaplamalar;
farklı kaplama seçenekleri mevcuttur

SPORT LINE.

M SPORT PAKET

Donanım

 Standart donanım

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

 Kalın bir direksiyon simidine
ve başparmak dayama çizgilerine
sahip siyah spor deri direksiyon
son derece konforlu, üstün bir
kavrama hissi yaratır.

 Sürücü ve ön yolcu için spor
koltuklar optimum destek sunar
ve sırt dayama genişliği dahil
olmak üzere çeşitli ayar
seçeneklerine sahiptir.

Sport Line dış donanım özellikleri:
 Parlak Siyah özel tasarım ön tampon ve yan hava girişleri
 17 inç, V kollu, stil 776 hafif alaşım jantlar; farklı jant seçenekleri
de mevcuttur
 Gövde renginde dış ayna kapakları, alternatif olarak parlak Siyah
 Gövde renginde tavan kaplamaları
 Parlak Siyah ayna tabanı, B sütunu kaplaması, ön ve arka kapı camları
girinti kaplaması ile BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama
 Parlak Siyah ek parça ve özel T biçiminde tasarım öğeleriyle arka tampon
 Parlak Krom egzoz çıkışı

 17 inç, V kollu, stil 776, Koyu
Gri hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17,
225/50 R17 boyutlu lastiklerle.

 18 inç, V kollu, stil 780, Bicolour
Orbit Gri, parlak hafif alaşım jantlar,
7,5J x 18, 225/45 R18
boyutlu lastiklerle.

Sport Line iç donanım özellikleri:
 “BMW” yazılı alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
 Gri kontrast dikişli Kumaş/Sensatec kombinasyonu spor koltuklar,
farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 Spor deri direksiyon, Alternatif olarak M deri direksiyon
 Line’a özgü krom detaylı anahtarlık
 Parlak Siyah iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri de mevcuttur

 Çok fonksiyonlu tuşlara ve
siyah Walknappa deriye sahip
M direksiyon daha sportif bir
görünüm sağlar.

 18 inç, Çift Kollu, stil 790 M
bicolour Orbit Gri, M hafif alaşım
jantlar, run-flat lastiklerle, parlak
işlenmiş, önde 225/45 R18
lastiklerle 7,5J x 18, arkada
255/40 R18 lastiklerle 8,5J x 18.

 Sürücü ve ön yolcu için spor
koltuklar optimum destek sunar
ve sırt dayama genişliği dahil
olmak üzere çeşitli ayar
seçeneklerine sahiptir.

M Sport paket dış donanım özellikleri:
 Gövde renginde ön rüzgarlık, marşpiye ve Metalik Koyu Gölgeli difüzör
ekine sahip arka rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi
 Parlak siyah dikey çubuklu özel tasarım BMW Böbrek Izgaraları ve parlak
krom ızgara çerçevesi,
 alternatif olarak parlak siyah ızgara çerçevesi
 LED sis farları
 18 inç, Çift kollu, stil 790 M, bicolour M hafif alaşım jantlar ve run-flat
özellikli lastiklerle; farklı jant seçenekleri mevcuttur
 M logolu mavi renkli fren kaliperleriyle M Sport fren
 Değişken spor direksiyon dahil olmak üzere M Sport Süspansiyon; farklı
süspansiyon seçenekleri mevcuttur
 BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama, alternatif olarak
BMW Individual Alüminyum Dış Kaplama
 Otomobilin yan kısımlarında M amblemi
 Gövde renginde dış ayna kapakları, alternatif olarak parlak Siyah
 Gövde renginde tavan kaplamaları
 Parlak Krom egzoz çıkışları,
 alternatif olarak parlak Siyah
 Metalik Mavi/Portimao özel gövde rengi, farklı renk
seçenekleri mevcuttur

1
2

Yalnızca BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama ile birlikte sunulur (S7M9A).
Yalnızca Siyah iç tasarım rengiyle birlikte sunulur.
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 Opsiyonel donanım

 19 inç, Çift Kollu, stil 791 M,
bicolour Siyah, M hafif alaşım
jantlar, karma ve runflat lastiklerle,
parlak işlenmiş, önde 225/40
R19 lastiklerle 8J x 19, arkada
255/35 R19 lastiklerle 8,5J x 19.

M Sport Paket iç donanım özellikleri:
 M kapı eşik kaplamaları
 M pedallar ve M sürücü ayak dayaması
 Özel M logolu3 paspaslar
 Mavi kontrast dikişli Alcantara/Sensatec kombinasyonunda
Spor Ön Koltuklar
 Mavi kontrast dikişli Siyah “Vernasca” deri spor ön koltuklar, özel mavi
dikişli Sensatec ön konsol ile; farklı döşeme seçenekleri mevcuttur
 M deri direksiyon
 Özel M logolu otomobil anahtarı
 BMW Individual antrasit tavan
 M‘e özgü ekranı ile gösterge paneli
 Alüminyum Tetragon iç kaplamalar, farklı kaplama seçenekleri
de mevcuttur
 Manuel şanzıman için özel M logolu kısaltılmış vites kolu

3

Yalnızca M’e özel KGNL ve MANL döşemeler için sunulur.

Donanım

BMW M340i xDRIVE.
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BMW 330e.

Yeni BMW M340i xDrive Sedan.

Yeni BMW 330e plug-in hibrit Sedan.

M340i xDrive1 gücünü BMW TwinPower Turbo teknolojisine sahip üç litre sıralı 6 silindirli benzinli motordan alır. 374 bg (275 kW) gücü
ve maksimum 680 Nm torkuyla M Performance modeli son derece sportif bir sürüş performansı sunar: Otomobili 0‘dan 100 km/sa hıza
yalnızca 4,4 saniyede2 çıkartır.

Son teknoloji plug-in hibrit motora sahip BMW 330e1 sürüş dinamikleri ve verimlilik açısından en zorlu talepleri karşılar. eDrive elektrikli
motor ve dört silindirli benzinli motor kombinasyonu nefesleri kesen bir sürüş performansı ve markaya özgü bir sürüş keyfi sunar. Otomobil
tamamen elektrikli modda neredeyse hiç yerel emisyon üretmez.

M340i xDrive yazısı bagaj
kapağının sağ tarafında
yer alır ve Cerium Gri
renktedir.

Tamamen dijital gösterge3
paneli, vites değiştirme
kulakçığına sahip M deri
direksiyonla daha da
iyileştirilen özel “M340i”
yazısına sahip yuvarlak
göstergeleri ile adrenalin
yüklü bir hava yaratır.

BMW TwinPower Turbo
4 silindirli benzinli motor

Lityum iyon yüksek
gerilimli batarya

Elektrikli motor

Yeni BMW 330e Sedan’ın ekran kumanda
konsepti yenilikçi motor teknolojisine uyarlanmış
dinamik bir şıklığı yansıtır.

8 ileri Steptronic Sport
şanzıman sportif vites
değiştirmeye olanak sağlar.
Vites değişimleri otomatik
veya vites değiştirme
kulakçıkları veya vites
kolu kullanılarak manuel
olarak gerçekleştirilebilir.

Öndeki “M340i”
yazısına sahip kapı eşik
kaplamaları, kapılar
açıldığında sportif zarafeti
gözler önüne serer.

Arka kısımdaki “330e” yazısı güçlü hibrit motora
dikkat çekmenin yanı sıra yeni BMW 330e
Sedan’ın diğerlerinden ayrılmasını sağlar.

1
2

07/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
Geçici rakamlar; eksik rakamlar baskı sırasında mevcut olmayan değerlerdir.

3

Opsiyonel donanım olarak sunulur.

Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan
(AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine göre
belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve
ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir; opsiyonel

donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü
temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür.
[Bu otomobiller için vergi ve otomobille ilgili diğer ücretlerin hesaplanmasında yine CO2
emisyonunu temel alan burada belirtilenler dışındaki değerler kullanılabilir.]

BMW INDIVIDUAL.
BİREYSELLİĞİN
YA N S I M A S I .

YENİ BMW 3 SERİSİ SEDAN –
B M W I N D I V I D U A L’ D A N İ L H A M A L D I .

Fiona Kırmızı/Siyah BMW Individual “Merino” deri
ve gümüş desenli ve açık gözenekli BMW Individual
“Fineline” Siyah ahşap kaplamalar yeni BMW 3
Serisi Sedan’ınızı kendi istediğiniz seviyeye yükseltin.

Hem özel hem de benzersiz olanı arıyorsanız aradığınız ne olursa olsun BMW
Individual arzunuzu gerçekleştirecek
bilgi ve beceriye sahiptir.

İSTEDİĞİNİZ
GİBİ BENZERSİZ.
Özel istekleriniz ve size özel BMW 3 Serisi Sedan: BMW
Individual yeni BMW 3 Serisi Sedan’ı kişisel tercihlerinize
göre, kişiselleştirme düzeyi tamamen size bağlı olacak
şekilde özelleştirme seçenekleri sunar. BMW’ye özgü
sürüş keyfini kişisel sürüş deneyimine dönüştürün ve

kaliteli renkler, deri döşeme, iç kaplama ve hafif alaşım
jantlar arasından en beğendiğinizi seçin. Temel olarak
aklınıza gelebilecek her şey mümkündür. Veya kendi fikirlerinizin peşine düşerek, kendi yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

BU MODELE AİT BMW INDIVIDUAL DONANIMININ TÜM YELPAZESİNİ KEŞFEDİN.
İOS VE ANDROİD İÇİN BMW KATALOG UYGULAMALARI.

İLAVE DONANIM.

Donanım

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

 Lazer uzun huzme modunda
Adaptif BMW Laserlight maksimum
600 m’ye kadar mesafeyi, yani
geleneksel farlara göre yaklaşık iki
kat daha uzağı aydınlatır. Karanlıkta
sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırır.
Mavi renkli vurgular ve farlardaki
“BMW Laserlight” yazısı, teknolojik
standartları ve otomobilin sportif
karakterini vurgular.
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 Opsiyonel donanım

 Elektrikli ayarlanabilir açılır tavan
gölgeliği, sıkışma önleme ve rahat
açma kapama özelliğiyle daha iyi bir
iç mekan atmosferi için hava akışını
istediğiniz gibi kontrol etmenizi
sağlar. Entegre otomatik açılır rüzgar
paneli iç mekanda yüksek akustik
konfor sağlar.

 Bagaj kapağının2, 3 temassız
açılması ve kapanması Konfor
Erişim Sisteminin bir parçasıdır.
Kullanıcının ellerinin dolu olduğu
durumlarda ayağın arka tamponun
altında hareket ettirilmesi ile,
işlem rahat ve otomatik şekilde
gerçekleştirilir. Yalnızca sürücünün
otomobilin anahtarını yanında
bulundurması yeterlidir.

 Viraj aydınlatmasını da içeren Adaptif LED farlar, kısa ve uzun huzmeli
farlar için parlak ve etkili LED ışık üretir. Viraj aydınlatması ve LED teknolojisine
sahip viraj ışıkları şehir içinde otomobil kullanırken yol kenarlarının daha iyi
aydınlatılması amacıyla adaptif ışık dağıtımı özelliğini içerir. Farların aydınlatma
tüplerinde bulunan LED gündüz farları ve park lambaları BMW’nin farklı
görünümünü oluşturur.

 Stop lambaları bağımsız yüksek performanslı LED aydınlatma
elemanlarından meydana gelir. Bu öğeler etkileyici BMW L şekline sahiptir.
Böylece karanlıkta bile otomobilin bir BMW olduğunun anlaşılmasını sağlar.

 BMW Individual Alüminyum Dış Kaplama, yarı mat zımparalanmış
alüminyum cam kaplamaları ve cam çerçeveleri ile öne çıkan lüks özellikleri
oluşturur. B sütunu kaplamaları, dış ayna çerçeveleri, kolu ve tabanı, parlak
siyah renktedir ve bu öğelerle şık bir kontrast yaratır.

 Olağanüstü Harman Kardon surround ses sistemi1 464 watt dijital
amplifikatöre, adet kanala ve 16 adet hoparlöre sahiptir. Çok yönlü ses
otomobilin içine mükemmel bir şekilde yansıtılır. Otomobile özel hıza bağlı
dengeleme yapan sistem arka plandaki sürüş gürültüsünü mükemmel bir
şekilde dengeler.

 Android akıllı telefonunuz yanınızdaysa. Dijital Anahtar2, 4, 5, BMW’nizi
rahatlıkla kilitlemenizi ve kilitlerini açmanızı, hatta fiziksel anahtara gerek
kalmadan motoru çalıştırabilmenizi sağlar. BMW Connected uygulaması
kullanılarak Android akıllı telefonunuza indirilebilir ve ailenizle, arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz. Kullanım süresi bir yıldır.

2
3
1

Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.

Konfor erişim sisteminin bir parçasıdır.
Bagaj kapağının temassız açılması ve kapanması yalnızca Otomatik açılır bagaj
kapağı operasyonu ile birlikte sunulur.

 Elektrikli olarak ayarlanabilen çeki topuzuna sahip römork çeki demiri
2.400 kg’a kadar ağır yükler için onaylanmıştır. Römorkun savrulmaya başlaması durumunda yüklerin dengelenmesi açısından römork denge kontrolü
otomobile otomatik fren yaptırır. Elektronik olarak ayarlanabilen çeki topuzu
arka rüzgarlık altına yerleştirildiğinde görünmez.

4
5

Yalnızca Steptronic şanzımanla birlikte sunulur.
Şu anda yalnızca belirli pazarlardaki belirli Samsung akıllı telefon modelleri ve Android 8.0
ve üzeri ile mümkündür. 07/2018 tarihinden itibaren çeşitli BMW modellerinde mevcuttur

İLAVE DONANIM.

Donanım

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

 Tam renkli BMW Head-Up
Display1, 3 yolculuğa ilişkin tüm
bilgileri doğrudan sürücünün
görüş alanı içine yansıtır.

 Navigasyon fonksiyonuna sahip BMW Live Profesyonel Kokpit1,
dokunmatik olarak kullanılabilen yüksek çözünürlüklü 10,25 inç Kontrol
Ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge ekranından oluşur.

 Park Asistanı Plus1, otomobilin park edilmesini ve manevraları
kolaylaştırır. Üst Görünüm, Panoramik Görünüm ve Uzaktan 3D görünümü
içeren Çevre Görüş Kamera Sisteminin yanı sıra Park Asistanı ve Geri Vites
Asistanını da içerir.

 BMW’niz yorgun olduğunuzda sizi canlandırır, stresli bir günün ardından
rahatlatır ve otomobilinizin içini modunuza uyacak şekilde uyarlar. Caring
Car programları ve Experiences1, 2 Modlarını içeren Otomobil İçi Deneyim
özelliği ile otomobiliniz kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

 ‘Hey,BMW‘. BMW’niz aynı zamanda kişisel asistanla sunulsa harika olmaz
mıydı? BMW Akıllı Kişisel Asistan1, 2 ile BMW’nizle iletişim kurun. Sizi
tanır, her gün daha iyi hale gelir ve her durumda yardımcı olur. Kendi kişisel
etkinleştirme kelimenizi de atayabilirsiniz. Otomobiliniz hakkında tüm bilgileri
açıklayabilir ve BMW’nizi çok daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

3

2

Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
Connected Profesyonel Paket donanımının bir parçasıdır.

 Opsiyonel donanım

 Tabletinizden bir video konferansa katılabilir veya akıllı telefonunuzdan en
sevdiğiniz dizinin son bölümünü yayınlayabilirsiniz. WiFi etkin alanı otomobilinizde
takılı SIM kartı kullanılarak LTE hızında (varsa) çevrimiçi olur. Maksimum on
adet cihazla bağlantı kurabilirsiniz.

 Navigasyon fonksiyonuna sahip BMW Live Kokpit Plus, 5,7 inç
gösterge paneli, dokunmatik olarak kullanılabilen yüksek çözünürlüklü
8,8 inç Kontrol Ekranı ve merkez konsol üzerindeki dokunmatik iDrive
Butonunu içeren bir gösterge grubuna sahiptir.

 Profesyonel Sürüş Asistanı1 direksiyon ve şerit kontrol asistanı, yerel
Tehlike uyarısı, aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma
Yardımı ve diğer güvenlik fonksiyonlarıyla birçok kritik ve monoton sürüş
koşullarında en uygun konforu ve maksimum güvenliği sunar.

1

 Uyumlu telefonlar için
Kablosuz Şarj4 özelliği, etkin bir
bluetooth ve WiFi bağlantısı için
teknik kapasite içeren kapsamlı
bir telefon paketi sunar.5
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Polarize güneş gözlükleriyle BMW Head-up Display’deki bilgilerin okunurluğu sınırlı
olabilir. Gösterilecek içerik seçilen donanıma bağlıdır. Belirli öğelerin görüntülenmesi
için ilave opsiyonel donanım gereklidir.

 Uzaktan Hizmetler ya da Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi. Ayrı ayrı seçmek
yerine hepsini bir arada kullanın. Connected Profesyonel Paket1 ile
BMW ConnectedDrive’dan bu hizmetlerin ve deneme amaçlı ücretsiz ek
hizmetlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Süresi üç yıldır.

 Sensatec Siyah renkteki ön konsol üst kısmı, otomobilin iç tasarımına
ayrıcalıklı bir atmosfer kazandırır. Aşınmaya dirençli malzeme, etkileyici
görünümlü üst üste bindirilmiş dikişlerle tamamlanır.

 Ön ve arka kapılarda farklı aydınlatma renkleri de içeren Ortam
Aydınlatması iç kısımda rahat, keyifli bir aydınlatma atmosferi yaratır. Işıklı
Karşılama Halısı otomobile binerken veya otomobilden inerken kapıların
önündeki alanı aydınlatır. Beyaz, Mavi, Turuncu, Bronz, Lila ve Yeşil
renklerde, altı adet karartılabilir ışık tasarımı mevcuttur.

 Katlanan arka koltuk, mümkün olan en üst düzeyde esneklik için
40:20:40 oranında bölünebilen arka koltuk sırtlıklarına sahiptir. Örneğin,
iki yolcu arkada rahatlıkla otururken aynı zamanda kayak çantaları gibi
uzun nesneler taşınabilir. Kol dayaması üzerindeki iki bardak tutucu
oldukça kullanışlıdır.

4

QI uyumlu cep telefonları için endüktif şarjı destekler. Orijinal BMW Aksesuarları tarafından
endüktif şarj için QI standardını desteklemeyen belirli akıllı telefonlara uygun özel şarj
yuvaları sunulur.

5

WiFi etkin noktası maksimum LTE standardında İnternet kullanımına yönelik olarak
tüm otomobil gerekliliklerini karşılar. Kullanım ücrete tabidir.

GÖVDE RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

BMW INDIVIDUAL

 A96 Metalik Beyaz/Mineral2

 A83 Metalik Gri/Glacier

 B39 Metalik Gri/Mineral2

 BMW Individual C3Z Metalik
Mavi/Tanzanite2, 3

 BMW Individual C4A Metalik
Oksit Gri2, 4

 Opak 668 Siyah

 Metalik 475 Safir Siyah2

 C35 Metalik Mavi/Blue
Ridge Mountain3

 C10 Metalik Mavi/Mediterranean

 BMW Individual C36 Metalik
Gri/Dravite2

 BMW Individual C49 Metalik
Siyah/Citrine2, 4

 C1Z VMetalik Bronz/Vermont

 C1X Metalik Turuncu/Sunset2

 A75 Metalik Kırmızı/Melbourne

[Renk örnekleri] Bu renkler, renk ve malzemeler hakkında bir ön fikir vermeyi
amaçlamaktadır. Bununla birlikte basılı dış tasarım, döşeme ve kaplama
renkleri versiyonlarının tüm durumlarda orijinallerinin renk görünümünü birebir

 Opsiyonel donanım

M SPORT PAKET

 Opak 300 Alp Beyazı1

[ BMW Tasarlayıcı ] Kendinize ait kişiselleştirilmiş BMW otomobilinizi
yaratmak için Tasarlayıcı’yı kullanın. Tüm mevcut renk ve donanım seçenekleri
arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.bmw.com.tr
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 C31 Metalik Mavi/Portimao5

 BMW Individual 490 özel
gövde rengi (ör. Metalik Pırlanta
Beyazı)2, 4

yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle renk tercihlerinizi belirlemek
için Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışmanızı tavsiye ederiz. Size
orijinal renkleri göstermekten ve özel talepleriniz konusunda size yardımcı
olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

1
2
3
4

M Sport paket ve M340i xDrive ile birlikte standart olarak sunulur.
M Sport paket ve M340i xDrive için opsiyonel olarak sunulur.
03/19’dan itibaren sunulacaktır.
07/19’dan itibaren sunulacaktır.

İÇ TASARIM RENKLERİ.

Donanım

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

KUMAŞ

KUMAŞ/SENSATEC
KOMBİNASYONU

DERİ

BMW INDIVIDUAL
DÖŞEME RENKLERİ

Aşağıdakilerle sunulur:
 Temel Donanım

SENSATEC

 Standart donanım

“Hevelius” EHAT Antrasit
kumaş, Siyah iç tasarım1

BMW INDIVIDUAL
İÇ KAPLAMALAR

Aşağıdakilerle sunulur:
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 Opsiyonel donanım

Aşağıdakilerle sunulur:

 Sport Line

“Vernasca” deri MANJ
Siyah dekoratif dikiş,
Turuncu özel dikiş.2, 3






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
“Merino” deri VAEW
Fildişi Beyazı, Siyah iç
tasarım rengi.2, 4






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Parlak Krom şeritli
BMW Individiual Piano
siyah iç kaplama.4

 M Sport paket

“Vernasca” deri MANL
Siyah, Mavi kontrast
dikiş, Siyah iç tasarım.3






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual
“Merino” deri VAHZ
Fiona Kırmızısı/Siyah,
Siyah iç tasarım rengi.2, 4






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Gümüş efektli “Fineline”
Siyah BMW Individual
ahşap kaplama, gözenekli,
Parlak Krom vurgulu.4






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Parlak Krom şeritli
parlak Alüminyum
kumaş BMW Individual
iç kaplama.4

Aşağıdakilerle sunulur:
 Temel Donanım
 Sport Line

Sensatec KCCY
Canberrabeige

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

“Vernasca” deri MAOI
İstiridye, dekoratif dikişli,
Siyah iç tasarım.2, 3






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri VATQ Tartufo, Siyah
iç tasarım rengi2, 4

 Temel Donanım
 Sport Line

Sensatec KCFY
Canberra Beji, Siyah
iç tasarım

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

“Vernasca” deri MAPQ
Konyak dekoratif dikiş,
Siyah iç tasarım2, 3






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri ZAFV Fiyord
Mavisi/Siyah, Siyah iç
tasarım rengi.2, 4

İÇ KAPLAMA

Aşağıdakilerle sunulur:






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri ZASW Siyah, Siyah
iç tasarım rengi2, 4

Aşağıdakilerle sunulur:

 Temel Donanım
 Sport Line

Kumaş/Sensatec
kombinasyonu KFSW
Siyah2

 Temel Donanım

Dokulu mat Kuvars
Gümüş iç kaplamalar.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri VBEW Fildişi Beyazı,
Siyah iç tasarım rengi.2, 4

 M Sport paket

Alcantara/Sensatec
kombinasyonu KGNL
Siyah, Mavi vurgulu2






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Gözenekli, dokulu meşe
ahşap kaplama, Parlak
Krom şeritli.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri VBHZ Fiona
Kırmızısı/Siyah, Siyah
iç tasarım rengi2, 4






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Gözenekli akağaç ahşap
kaplama, Parlak Krom
şeritli.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri VBTQ Tartufo,
Siyah iç tasarım rengi.2, 4

Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Parlak gri/kahverengi
dişbudak ahşap
kaplama, Parlak Krom
şeritli.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri ZBFV Fiyord
Mavisi/Siyah, Siyah
iç tasarım rengi.2, 4






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual “Merino”
deri ZBSW Siyah, Siyah
iç tasarım rengi.2, 4

Aşağıdakilerle sunulur:





Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

“Vernasca” deri MAFO
Canberra Beji dekoratif
dikiş, Siyah iç tasarım3











Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

“Vernasca” deri MAFX
Canberra Beji, dekoratif
dikişli3

 M Sport paket

Parlak Krom şeritli
Alüminyum Tetragon iç
kaplama.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

“Vernasca” deri MAH7
Siyah dekoratif dikiş,
Siyah iç tasarım3






Parlak Krom şeritli
Alüminyum
“Mesheffect” iç
kaplama.






Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

“Vernasca” deri MAMU
Mocha dekoratif dikiş,
Siyah iç tasarım.3

 Temel donanım
 Luxury Line
 Sport Line

Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

Parlak Krom vurgu
kaplamalarıyla parlak
siyah iç kaplama.

1
2

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

3

İç tasarım rengi seçilen döşeme rengine bağlıdır.

4

Yalnızca standart koltuklarla birlikte sunulur.
Yalnızca Spor koltuklarla birlikte sunulur.
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
07/19’dan itibaren sunulacaktır.

BMW INDIVIDUAL
TAVAN DÖŞEMESİ

Aşağıdakilerle sunulur:





Temel Donanım
Luxury Line
Sport Line
M Sport paket

BMW Individual antrasit
tavan: Antrasit kumaş
içeren tavan döşemesi,
arka af ve tavan sütunu
kaplamaları.

JANTLAR VE LASTİKLER.

ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

Yeni BMW Broshure uygulamasıyla daha fazlasını keşfedin. Akıllı telefon ve tabletinizde kullanabilirsiniz.

 Standart donanım

Donanım

 Opsiyonel donanım
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 Aksesuarlar

 Siyah ve titanyum gümüş
yan panellere sahip modern BMW
port bagaj 420 litre saklama kapasitesine sahiptir ve tüm BMW port
bagaj sistemleriyle uyumludur. Her
iki yandan açılabilme özelliğine ve iki
yanda üçlü kilitleme sistemine sahip
olması nedeniyle yüklenmesi ve hırsızlığı önlemek üzere kilitlenmesi rahattır.

 16 inç, V kollu, stil 774,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
6,5J x 16, 205/60 R16 lastiklerle.1

 16 inç, türbin kollu, stil 773,
Bicolour Orbit Gri, hafif alaşım
jantlar, runflat lastiklerle, BMW
Efficient Dynamics 6,5J x 16,
205/60 R16 boyutlu lastikler.2

 17 inç, V kollu, stil 778,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7,5J x 17, 225/50 R17 lastiklerle.3

 19 inç, Çift Kollu, stil 792 M, Bicolour Cerium Gri, M hafif alaşım jantlar,
karma ve runflat lastiklerle, parlak işlenmiş, önde 225/40 R19 lastiklerle
8J x 19, arkada 255/35 R19 lastiklerle 8,5J x 19.4, 5

 17 inç, V kollu, stil 775,
Bicolour Orbit Gri, parlatılmış
hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17,
225/50 R17 boyutlu lastiklerle.

 19 inç, Çift Kollu, stil 791 M, Siyah, M hafif alaşım jantlar, karma ve runflat lastiklerle, parlak işlenmiş, önde 225/40 R19 lastiklerle 8J x 19, arkada
255/35 R19 lastiklerle 8,5J x 19.6

 BMW Advanced Car Eye 2.0 otomobil park halindeyken bile otomobilin
önündeki ve arkasındaki olayları izleyen son derece hassas tamamen
HD bir kameradır. Otomobilin çevresinde olağan dışı bir hareket olması
durumunda kamera olası kazaları veya hırsızlık teşebbüslerini belgelemek
için otomatik olarak durumu kaydeder.

 BMW üniversal kablosuz şarj
istasyonu sayesinde akıllı telefon
otomobil dışında da kablo gerekmeden rahatlıkla şarj edilebilir.

 Ön ayak bölümüne tam oturur,
neme ve toza karşı koruma sağlar.
Paslanmaz çelik deseniyle siyah
tasarıma sahiptir, iç tasarımı
mükemmel bir şekilde tamamlar.

 Yüksek kaliteli 20 inç, Çapraz kollu, stil 794 M, mat siyah renkte, parlak
işlenmiş ve renkli M logolu, M performance dövme jantlar. 8J x 20 jant,
225/35 R20 90Y XL RSC ön lastikler ve 8,5J x 20 jant, 255/30 R20 92Y XL
RSC arka lastiklerden oluşan run-flat lastiklerle birlikte yazlık jant ve lastik seti.

 Yüksek kaliteli 20 inç, Y kollu,
stil 795 M, Bicolour mat Koyu
Gri renkte, parlak işlenmiş
M Performance dövme jantlar.
Run-flat karma lastiklerle TPMS
yazlık jant seti.

 Bagaj bölmesini kire ve neme
karşı korumak için kaymaz, suya
dayanıklı paspas. İç tasarımla
uyumlu paslanmaz çelik süslü
siyah renktedir.

 19 inç, Çift Kollu, stil 793 M,
Bicolour Orbit Gri, BMW Individual
hafif alaşım jantlar, karma ve runflat
lastiklerle, parlak işlenmiş, önde
225/40 R19 lastiklerle 8J x 19,
arkada 255/35 R19 lastiklerle
8,5J x 19.

1
2
3

320i, 318d ve 320d ile standart olarak sunulur.
Yalnızca 320i, 318d ve 320d modellerinde sunulur.
330i, 320d xDrive, 330d ve 330e için standart olarak sunulur.

4
5
6

07/19’dan itibaren sunulacaktır.
Yalnızca M340i xDrive modeli için sunulur.
Yalnızca M Sport paket ile birlikte veya M340i xDrive için sunulur.

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.

BMW 318d.**, 7

[1545]
–
[2060]
–
[580]
–
[750]
–

–
–10
–
–10
–
–10
–
–10

1520 [1530]10
–
–10
–
–10
–
–10
–

kg

150010

[1600/1600]

kg

–

–

l

480

BMW 330e.**, 8

BMW M340i
xDrive**, 8

[1525]10
–
205010
–
60010
–
75010
–

BMW 330d.**, 7

BMW 330i.

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

BMW 3 Serisi Sedan

BMW 320d
BMW 320d
xDrive

BMW 320i.

Teknik veriler

[1665]10
–
–10
–
–10
–
–10
–

–10
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Ağırlık
Yüksüz ağırlık AB1
Yüksüz ağırlık AB (xDrive)1
İzin verilen maksimum ağırlık
İzin verilen maksimum ağırlık (xDrive)
İzin verilen yük
İzin verilen yük (xDrive)
İzin verilen römork yükü, frensiz2
İzin verilen römork yükü, frensiz (xDrive)2
İzin verilen römork yükü, frenli, maks. % 12 eğim/
maks. % 8 eğim2
İzin verilen römork yükü, frenli, maks. % 12 eğim/
maks. % 8 eğim (xDrive)2
Bagaj bölümü kapasitesi

10

–

–10

–10

–10

480

–

–

4/4
1998
190 (258)/
5000 – 6500
400/
1550 – 4400

6/610
–10
275 (374)/
5500 – 650010
500/
1850 – 500010

4/410
–10
110 (150)/–10

10

10

1525 [1530]
[1615]
2075 [2085]
[2170]
610 [610]
[600]
745 [750]
[750]
1600/1600
[1600/1600]

–10
–10
–10
–

–10

–10

–10

–10

480

–

10

–10

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

4/410
–10

4/410
–10

195 (265)/–10

135 (184)/–10

580/–10

300/–10

[1600/1600]

BMW TwinPower Turbo motorlar
Silindir/valf
Hacim
Nominal güç/nominal motor devri
Azami tork/motor devri

4/4
cc
1597
kW (bg)/
125 (170)/–10
dev/dk
Nm/dev/
250/
dk 2000 – 4700/–10

320/–10

eDrive motor
Azami performans
Maks. tork
Güç çıkışı
Sistem torku

kW (bg)
Nm
kW (bg)
Nm

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

83 (113)10
26510
185 (252)10
42010

kWsa
km
sa

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–10
maksimum 6010
–10

Lityum iyon yüksek gerilimli batarya
Batarya tipi/net batarya kapasitesi
Elektrikli menzil/Maksimum toplam menzil, ortalama3
Şarj süresi (% 0 – 80) / (% 0 – 100)
Güç aktarımı
Çekiş konfigürasyonu

Arkadan itişli

Arkadan itişli

Dört çeker

Arkadan itişli

Standart şanzıman
Standart şanzıman (xDrive)

Steptronic
–

Steptronic
–

–
Steptronic

Düz
–

[232]10
–
–
[7.7]10
–

[250]4
–
–
[5.8]
–

–
[250]4, 10
–
–
[4.4]10

226 [222]10
–
–
8.5 [8.4]10
–

Arkadan itiş/
Dört çeker
Düz
Steptronic

Arkadan itişli

Arkadan itişli

Steptronic
–

Steptronic
–

[250]4, 10
–
–
[5.5]10
–

[230]10
–
[140]10
[6.0]10
–

Performans
Azami hız
Azami hız (xDrive)
Azami elektrikli hız
0 – 100 km/sa hızlanma
0 – 100 km/sa hızlanma (xDrive)

km/sa
km/sa
km/sa
sn
sn

240 [240]
[233]
–
7.1 [6.8]
[6.9]

Yakıt tüketimi4,5,6

–
4.2 – 4.5
[4.1 – 4.4]10
–
–
EU6d-temp
112 – 120
[108 – 116]10
–
–10

5.4 – 5.7
[4.9 – 5.1]
[5.2 – 5.5]
3.8 – 4.1
[3.8 – 4.1]
[4.1 – 4.4]
4.4 – 4.7
[4.2 – 4.5]
[4.5 – 4.8]
–
EU6d-temp
115 – 122
[110 – 117]
[118 – 125]
40

205/60
R16 96W10
6.5 J x 1610
Hafif alaşım

205/60
R16 96W9
6.5 J x 169
Hafif alaşım

Şehir içi

l/100 km

7.6 – 7.710

[7.2 – 7.7]

–

Şehir içi (xDrive)

l/100 km

–

–

–

–

Şehir dışı

l/100 km

5.1 – 5.610

[5.0 – 5.2]

–

–10

Şehir dışı (xDrive)

l/100 km

–

–

Ortalama

l/100 km

Ortalama (xDrive)
Ortalama tüketim aralığı
Egzoz emisyonu standardı (tip onaylı)

l/100 km
kWsa/100 km

[6.0 – 6.4]

10

–
–
EU6d-temp

–10

10

–10

[5.8 – 6.1]

–

–
–
EU6d-temp

[7.5]10
–
EU6d-temp

[132 – 139]

–

CO2 emisyonu, ortalama

gr/km

–10

CO2 emisyonu, ortalama (xDrive)
Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık,

gr/km
l

–
5910

–
59

205/60
R16 96W10
6.5 J x 1610
Hafif alaşım

225/50
R17 98Y
7.5 J x 17
Hafif alaşım

[172]
–10

10

–10

–10

–

–

–10

–10

–

–

[4.8 – 5.2]10

from 1.710

–
–
EU6d-temp

–
–10
EU6d-temp

[128 – 136]10

from 3910, 11

–
–10

–
–10

Jantlar/lastikler
Lastik boyutları
Jant boyutları
Malzeme

225/45 R18 95Y
225/40 R18 99Y10
7.5/8.5 J x 1810
Hafif alaşım

225/50
R17 98Y10
7.5 J x 1710
Hafif alaşım

225/50
R17 98Y10
7.5 J x 1710
Hafif alaşım

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.
EC yüksüz ağırlık, standart donanıma sahip otomobilleri gösterir ve ilave donanımı içermez. Yüksüz ağırlığa % 90 oranında dolu depo ve 75 kg ağırlığında sürücü dahildir.
Opsiyonel donanım otomobilin ağırlığını, yükünü ve otomobilin aerodinamikleri üzerinde etkisi varsa azami hızını etkileyebilir.
Römorkun gerçek toplam ağırlığı, maksimum çekme yükü göz önünde bulundurularak izin verilen maksimum römork yükünü aşmamalıdır.
3
Menzil, donanıma ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Özellikle kişisel sürüş stili, rota, dış sıcaklık, ısıtma/klima, ön şartlandırma ve seçilen donanım gibi özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterir.
4
Elektronik olarak sınırlanmıştır.
5
Benzinli motorların performans değerleri RON 98 yakıt kullanan otomobiller için geçerlidir. Yakıt tüketimi verileri , 2007/715 AB Mevzuatı’na uygun referans yakıtları kullanan
otomobiller için geçerlidir. Kurşunsuz RON 91 ve maksimum % 10 (E10) etanol içeriğine sahip daha yüksek RON değerine sahip yakıtlar da kullanılabilir. BMW RON 95
kurşunsuz süper benzin kullanılmasını tavsiye etmektedir.
6
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu ve enerji tüketimi verileri, şu anda yürürlükte olan (AB) 2007/715 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından belirlenen ölçüm yöntemlerine
göre belirlenmiştir. Veriler Almanya’daki temel donanıma sahip bir otomobile atıfta bulunur ve ifade edilen mesafeler seçilen jant ve lastik boyutlarına göre farklılık gösterir;
opsiyonel donanım konfigürasyon süreci sırasında değiştirilebilir. Rakamlar yeni WLTP test döngüsü temel alınarak belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına
dönüştürülmüştür. [** ile belirtilen otomobiller için, (yine) CO2 emisyonunu temel alan vergi ve otomobille ilgili diğer ücretler konusunda burada belirtilenler dışında değerler geçerli olabilir.]
7
03/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
8
07/2019 tarihinden itibaren pazara sunulması planlanmaktadır.
9
320d xDrive için lastik boyutları: 225/50 R17 98Y; 320d xDrive için jant boyutu: 7,5 J x 17.
10
Geçici rakamlar; eksik rakamlar baskı sırasında mevcut olmayan değerlerdir.
1

2

BMW 330i SEDAN M SPORT PAKET:
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motor, 258 bg (190 kW), 19 inç, Çift
kollu, stil 791 M hafif alaşım jantlar, Bicolour, Metalik Mavi/Portimoa gövde rengi,
BMW Laserlight, Sensatec ön konsol, Mavi kontrast dikişli Siyah Vernasca deri
spor koltuklar, Alüminyum Tetragon iç kaplama.
Bu broşürde gösterilen modeller BMW AG tarafından Almanya pazarı için üretilen
otomobillere ait donanım ve yapılandırma seçeneklerini (standart ve opsiyonel)
gösterir. Bu broşürün baskıya girdiği tarih olan 09/03/2018'den sonra ya da diğer
pazarlara özel gereklilikler uyarınca, farklı modellere ait standart ve opsiyonel
donanımlarda ve yapılandırma seçeneklerinde 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.
411 003 380 80 2 2018 BC. Almanya‘da basılmıştır 2019.

