Sheer
Driving Pleasure

YENİ BMW 2 SERİSİ
ACTIVE TOURER VE
YENİ BMW 2 SERİSİ
GRAN TOURER.
BMW EFFICIENTDYNAMICS.
DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

YENİ BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER VE
YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN TOURER.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ.

18 Dinamikler ve verimlilik
19 Hareketli aksam ve süspansiyon.

20 Sürücü destek sistemleri
21 Güvenlik

22 Bağlantı ve haber-eğlence.
23 Konfor ve işlevsellik

DONANIM.

24 Modeller ve Line‘lar.

DİJİTAL OLARAK KEŞFEDİN:
YENİ BMW KATALOG UYGULAMASI.
YEN

İ
Sheer
Driving Pleasure
Sheer
Driving Pleasure

30 BMW iPerformance

32 Donanım özellikleri

36 Gövde renkleri dünyası

38 İç tasarım renkleri dünyası

40 Jantlar ve lastikler

41 Orijinal BMW Aksesuarları

42 Teknik veriler

Daha fazla bilgi, daha fazla eşsiz 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 yeniden keşfedin.

HERKESİN KEYİF
ALMASINA YÖNELİK.
İÇİNİZDEKİ PAYLAŞIM HİSSİNE HİTAP EDER.

İLK GÖRÜŞTE
AŞK.
DİNAMİK DIŞ TASARIM ||| 18 İNÇ ALAŞIM JANTLAR1 || GENİŞLETİLMİŞ
EGZOZ ÇIKIŞLARI || STEPTRONIC ÇİFT DEBRİYAJLI ŞANZIMAN1 || BMW xDRIVE

1

Opsiyonel donanım olarak sunulur.

YARDIMCI
HİZMETLER SUNAR.
GÜVENLİK VE KONFOR İÇİN ÇEŞİTLİ BMW CONNECTED DRIVE1, 2
HİZMETLERİ ZAMANINDA YOLA ÇIKMA BİLDİRİMİ3 || BMW HEAD-UP DISPLAY1, 4

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
BMW ConnectedDrive, özellikle de hizmet süresi ve ilgili maliyetlere ilişkin daha fazla bilgi için www.bmw-ConnectedDrive.com adresini ziyaret edebilir, fiyat listesine göz
atabilir ya da 089 1250 16010 numaralı telefondan her gün 08:00 – 20:00 saatleri arasında iletişim kurabileceğiniz BMW ConnectedDrive çağrı merkezine bağlanabilirsiniz.
3
BMW ConnectedDrive Hizmetleri gereklidir.
4
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.
1
2

İLERİYE DOĞRU
SON SÜRAT.
İÇTEN YANMALI VE ELEKTRİKLİ MOTORLU BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER ||
OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK VERİMLİLİK VE DİNAMİKLERE YÖNELİK AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ ||
125 KM/SA TAMAMEN ELEKTRİKLİ AZAMİ HIZ

KEYFİNİZİ ARTIRACAK
HER ŞEY VAR.
YENİ BMW TWIN POWER TURBO MOTORLAR || YENİ M SPORT PAKET1 ||
ALTIGEN TASARIMLI ADAPTİF LED FARLAR1 || YENİ TASARIM BÖBREK IZGARALARI ||
WIFI1, 2 ETKİN ALANI VE KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİKLİ TELEFON İLETİŞİMİ1, 3

1
2
3

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

MUTLULUK
PAYLAŞINCA ARTAR.
OPSİYONEL ÜÇÜNCÜ KOLTUK SIRASI VEYA MAKSİMUM 1905 LİTRE
BAGAJ BÖLÜMÜ HACMİ1 || TEMEL KOLTUKLARLA DAHA FAZLA
OTURMA KONFORU || GENİŞ ALAN || PANORAMİK CAM TAVAN2

1
2

Yalnızca BMW 2 Serisi Gran Tourer için sunulur.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.

OTOMOBİL SÜRMEYE
ADANMIŞ BİR YAŞAM.
GENİŞ VE SPORTİF TASARIM. YENİ BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER VE YENİ BMW 2 SERİSİ
GRAN TOURER MODELLERİ KİŞİLİĞİNİ ORTAYA KOYARKEN SON DERECE OLAĞANÜSTÜ BİR
GÖRÜNÜM SUNUYOR. BMW'YE ÖZGÜ SÜRÜŞ DİNAMİKLERİNDEN VEYA SPORTİF, İDDİALI
TASARIMDAN VAZGEÇMENİZE GEREK KALMADAN AKTİF YAŞAM TARZINIZA UYGUN ÇOK
GENİŞ BİR ALAN SAĞLIYOR.

TÜM BUNLARA EK OLARAK
İHTİYAÇLARINIZA GÖRE UYUM
SAĞLAYAN ESNEKLİKTEN
YARARLANABİLİRSİNİZ.
YOLCULUĞUNUZU İSTER YEDİ
KİŞİYLE, İSTER1,2 ÇOK SAYIDA
VALİZLE YAPIN, EĞLENCE
YALNIZCA YOLDA DEĞİL,
SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN
BAŞLAR. SPORTİF İŞLEVSELLİĞİ
KEŞFEDİN. YENİ BMW 2 SERİSİ
ACTIVE TOURER VE YENİ
BMW 2 SERİSİ GRAN TOURER.

1
2

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Yalnızca BMW 2 Serisi Gran Tourer için sunulur.

DİNAMİKLER VE VERİMLİLİK.

HAREKETLİ AKSAM
VE SÜSPANSİYON.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Yenilik ve teknoloji
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DAHA AZ TÜKETİM. DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ.

DAHA FAZLA SÜRÜŞ KEYFİ,
DAHA AZ EMİSYON.

DAHA AZ YAKIT İLE
DAHA FAZLA GÜÇ.
Üç silindirden 12 silindire daha fazla
güç. Daha az tüketimle daha fazla
sürüş deneyimi. BMW TwinPower
Turbo motorlar, en yeni enjeksiyon
sistemleri, değişken güç kontrolü
ve sofistike turboşarj teknolojisi
sayesinde en yüksek verimlilikle
mümkün olan mümkün olan en
yüksek dinamik performansı sunar.
İster dizel ister benzinli olsun,
BMW EfficientDynamics motor
ailesine ait motorlar, düşük devirlerde
bile çok daha çevik bir güç ve hızlı
tepki sunar. Aynı zamanda yakıt
açısından son derece verimlidir ve
emisyon değerleri düşüktür.

2000 yılından bu yana yaklaşık
%33 daha az CO2 emisyonu:
BMW EfficientDynamics,
sadece motoru değil akıllı enerji
yönetimi de dahil olmak üzere
bütünsel bir otomobil konseptini
içeren bir teknoloji paketidir. Her BMW
ile birlikte standart olarak sunulan
çeşitli yenilikçi teknolojiler verimliliğin
sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Motora yönelik verimlilik önlemleri,
elektrik enerjisi, hafif yapı yöntemleri
ve iyileştirilmiş aerodinamik özellikler
sayesinde BMW, filosunun
CO2 emisyonunu %33 oranında
düşürmeyi başardı.

DAHA AZ AĞIRLIKLA
DAHA FAZLA HIZ.
Akıllı hafif yapı ile daha düşük
ağırlık sunulur ve en küçük detaylara
bile titizlikle özen gösterilir. Akıllı
hafif yapı, otomobilin her parçası
için en uygun malzemelerin
bulunduğu ve kullanıldığı anlamına
gelir. BMW EfficientLightweight,
alüminyum ve karbon fiber gibi son
derece hafif yüksek teknoloji ürünü
malzemelerle otomobilin ağırlığını en
aza indirmeyi hedefler. Bu da daha
dinamik bir performans, denge artışı
ve otomobil güvenliği ile konforunun
en üst seviyeye çıkarılmasını sağlar.

OTOMATİK START/STOP
FONKSİYONU

SÜRÜŞ DENEYİMİ KONTROLÜ
VE ECO PRO MODU

OPTİMUM VİTES
DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ

Otomobil geçici olarak hareketsiz
halde kaldığında (örneğin, trafik
ışıklarında durduğunda veya trafik
sıkışıklığında) Otomatik Start/Stop
fonksiyonu1 motoru kapatarak toplam
yakıt tüketimini daha da azaltabilir.
Sürücü debriyaja bastığında
(düz şanzıman) veya ayağını fren
pedalından (Steptronic şanzıman)
çektiğinde motor saniyenin çok
kısa bir bölümünde otomatik olarak
yeniden çalışır.

Sürüş Deneyimi Kontrolü, sürücünün
standart COMFORT Modu, verimliliğe
yönelik olarak ECO PRO modu
ve çok daha dinamik sürüşe olanak
tanıyan SPORT Modu arasında seçim
yapabilmesini sağlar. ECO PRO
modunda, sürüşün yakıt açısından
mümkün olduğu kadar verimli
olmasını sağlamak amacıyla gaz pedalı,
Steptronic şanzıman karakterinin
(varsa) yanı sıra ısıtma/klima ayarları
da değiştirilir.

Optimum Vites Değiştirme Göstergesi1
mevcut sürüş durumunda en verimli
vitesi gösterir. Tüm BMW modellerinde
sürücü ekran aracılığıyla geçerli
vites ve vites değiştirme önerileri ile
bilgilendirilir. Bu durum mükemmel
zamanlanmış vites geçişleriyle yakıt
tüketimini azaltır, özellikle şehir içinde
ve uzun mesafelerde yakıt tasarrufu
yapılabilmesini mümkün kılar.

YENİ BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER VE

YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN TOURER
MOTORLARININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ.

BMW 218i Active Tourer*
140bg (103kW) güce ve 220Nm torka sahip BMW TwinPower
Turbo 3 silindirli benzinli motor
0–100km/sa hızlanma: 9,3sn
Azami hız: 205 km/sa
Ortalama yakıt tüketimi: 5,8L/100km
Ortalama CO2 emisyonu: 132gr/km

BMW 220d xDrive Active Tourer*
190bg (140kW) güce ve 400Nm torka sahip
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor
0–100km/sa hızlanma: [7,8-8]sn
Azami hız: [218]km/sa
Ortalama yakıt tüketimi: [4,8-4,9]l/100 km
Ortalama CO2 emisyonu: [128-129]g/km

BMW akıllı dört çeker xDrive sistemi; maksimum çekiş, sürüş
dinamikleri ve her türlü sürüş durumunda güvenlik sağlamak üzere
gücü ön ve arka tekerlekler arasında akıcı ve değişken biçimde
dağıtır. xDrive ve Dinamik Denge Kontrolü (DSC) ile otomobilinizin
yönü her zaman dengeli ve kontrol edilebilir şekilde kalır, xDrive tahrik
kuvvetini ön ve arka akslara esnek şekilde dağıtır, her zaman zeminle
en uygun teması sağlamak üzere hızlı ayarlamalar gerçekleştirir.

Servotronic özellikli değişken spor direksiyon doğrudan ve
çevik bir1, 2 direksiyon tepkisi verir ve direksiyonu çevirmek için daha
az fiziksel çaba harcanmasını sağlar. Çeşitli oranlarla direksiyon
açısına göre tepki verir. Bu durum daha dinamik şekilde otomobil
kullanırken hakimiyeti artırır, park ve dönüş sırasında gerekli
direksiyon eforunu azaltır.

Performans Kontrolü motor kontrolü aracılığıyla müdahale eder
ve virajlarda hedefe yönelik frenleme gerçekleştirir, böylelikle
dış tekerleklere daha fazla, iç tekerleklere ise daha az güç dağıtılır.
Bu durum otomobilin kendini döndürmesi anlamına gelir ve
böylelikle sürüş güvenliği ve konforu artar.
Sürüş dinamikleri kontrol sistemleri sürücüyü tüm zorlu sürüş
durumlarında destekler. ABS tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek,
acil durumda fren yaparken bile otomobilin yönlendirilebilmesini
sağlar. Kaymayı önleyen Dinamik Denge Kontrolü (DSC) tekerleklere
bağımsız fren uygulayarak otomobilin kayma eğilimine karşı koyar.

On milimetre alçaltılmış adaptif süspansiyon1, 2 sürüş
dinamiklerini ve sürüş konforunu üst düzeyde güvenlikle bir araya
getirir. Sürücü, Sürüş Deneyimi Kontrolünü kullanarak amortisör
karakterini önceden tercih etme seçeneğine sahiptir. Standart
COMFORT ayarıyla birlikte SPORT modu da mevcuttur.
10 mm alçaltılan şasiye sahip M Sport süspansiyon1, 2 atletik
süspansiyon tasarımıyla karakterize edilir. Daha kısa taşıyıcı
yaylara ek olarak daha sıkı amortisör ayarlarına sahiptir.

YENİ BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER
VE GRAN TOURER.
1
2

BMW 225xe iPerformance modelinde sunulmaz.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.

Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu verileri, onay sırasında yürürlükte olan (AB)
715/2007 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından tanımlanan 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. * ile işaretli otomobillere ilişkin
rakamlar yeni WLTP mevzuatı kapsamında belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden

NEDC rakamlarına dönüştürülmüştür. Bu otomobiller için burada belirtilenler dışındaki
değerler vergi ve CO2 emisyonunu temel alan diğer otomobille ilgili ücretlerin
hesaplanmasında kullanılabilir.
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında ayrıntılı bilgi teknik veriler sayfalarında ve fiyat
listesinde bulunabilir.

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ.

GÜVENLİK.

BMW Kişisel Yardımcı Pilotunuz

 Standart donanım

ne zaman isterseniz yanınızda.

Sürüş Asistanı1, 2 güvenlik paketi Şerit Terk Uyarısı, Yaklaşma
kontrolü uyarısı, Otomatik Uzun far fonksiyonu ve Hız Limit Bilgisi
gibi kamera tabanlı destek sistemlerini içerir. Yaklaşma kontrolü
ve şehir içi fren uyarısı özellikli Yaya uyarısı 10 ila 60km/sa hızlarda
ilerlerken çarpışma durumları için bir uyarı verir. Şerit Terk Uyarısı
ise 70km/sa veya üzeri hızlarda mevcut şeritten istemeden ayrılma
durumunda uyarı amacıyla direksiyonu titretir.
Sollama yapılmaz uyarısına sahip Hız Limit Bilgisi fonksiyonu
geçerli hız limitlerini ve sollama yapılmayan alanları tespit ederek
bunları gösterge panelindeki Bilgi Ekranının yanı sıra BMW Head-up
Display1, 6'de gösterir.
Şerit Terk Uyarısı1, 3 yoldaki şerit çizgilerini tespit eder ve 70km/sa
üzeri hızlarda istem dışı gerçekleştirilen şerit değişimlerinde
direksiyonu titreştirerek sürücüyü uyarır. Sinyal verilerek şerit
değişikliğinin kasıtlı olduğu belirtilirse, herhangi bir uyarı
gönderilmez.

Park asistanı1 yola paralel park etmeyi kolaylaştırır. Sistem, düşük
hızda yanından geçtiği potansiyel boşlukları ölçerek çalışır. Uygun
bir alan bulunduğunda Park Asistanı direksiyonun yönetimini
üstlenirken sürücü doğru vitesi seçmekten, gaz ve fren pedallarına
basmaktan sorumludur.

Opsiyonel donanım olarak sunulur.
Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
Sürüş Asistanı veya Sürüş Asistanı Plus paketlerinin bir parçasıdır.
4
216i için sunulmaz.
1

5

2

6

3
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 Opsiyonel donanım

 Adaptif LED farlar tamamen LED teknolojisine sahip kısa
ve uzun huzmeli farlar ile sinyal lambalarını içerir. Donanım
ayrıca BMW Seçici Far, viraj ışıkları, gündüz farları ve otomobilin
önündeki yolun mükemmel şekilde aydınlatılması ve karanlıkta
daha iyi bir görüş kabiliyeti için değişken aydınlatma kontrolüne
sahip Adaptif Farları içerir.

 Dinamik Denge Kontrolü (DSC) çeşitli sezicileri
kullanarak otomobilin hareketlerini sürekli izler ve tutarsız bir sürüş
algılandığında motor ve fren yönetimi sistemlerine müdahale
ederek denge sağlar. Yardımcı fonksiyonlar arasında fren hazırlığı,
yağışlı hava koşullarında fren sistemi aracılığıyla fren kurutma ve
Yokuşta kalkış yardımı yer alır.

 Akıllı Acil Durum Çağrısı ihtiyaç duyulduğunda cep telefonu
kullanmaya gerek kalmadan, BMW Çağrı Merkezi aracılığıyla
otomatik olarak en yakın kurtarma koordinasyon merkezi ile bağlantı
kurar. Otomobilin mevcut konumu ve kazanın şiddeti konusunda
bilgi aktarır. Akıllı Acil Durum Çağrısı aynı zamanda, örneğin yoldaki
diğer ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak amacıyla manuel olarak
da başlatılabilir.

 Birinci ve ikinci koltuk sırasındaki baş hava yastıkları
otomobilin hava yastığı donanımını tamamlar. Uçan parçacıkların
yönünü değiştiren koruyucu perde ile cam bölümü için son
derece etkili bir baş koruma sistemi oluşturur ve yandan çarpışma
durumunda arkadaki yolcuları da korur.

 Trafik sıkışıklığı asistanı4 otoyolda sıkışık trafik durumunda
sizi rahatlatır. Sistem maksimum 60km/sa hıza kadar otomobilin
yoğun trafikte diğer otomobillerle birlikte "süzülmesini" sağlayarak
trafik sıkışıklıklarını daha az stresli hale getirir. Öndeki otomobille
mesafeyi otomatik olarak korumanın yanı sıra otomobilin hızını
durma noktasına kadar düzenler ve direksiyon desteği sağlar.

 Şehir içi fren uyarısı özellikli yaklaşma kontrol uyarısı1, 3
çarpışmaları önlemeye yardımcı olmak amacıyla potansiyel kritik
durumlarda uyarıda bulunur. Hareket eden ya da önde duran bir
araçla çarpışma riski varsa, iki aşamalı bir uyarıda bulunur ve
gerekirse önceden tepki vermek üzere frenleri önceden
koşullandırır. Acil bir durumda ise sistem, frenleri harekete
geçirerek çarpışma hızının önemli ölçüde azalmasını sağlar.

Sürüş Asistanı Plus1, 2, 4, 5 donanımı güvenlik ve konfor açısından
açıkça fark edilebilen bir gelişme sunar. Yaklaşma kontrolü uyarısı ve
şehir içi fren uyarısı içeren Yaya uyarısı işlevini, Şerit Terk Uyarısı,
Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Hız Limit Bilgisi, Dur & Kalk İşlevli
kamera tabanlı cruise control özelliklerinin yanı sıra Trafik sıkışıklığı
asistanını da içerir.
Tam renkli BMW Head-Up Display1, 6 sürüşle ilgili tüm bilgileri
sürücünün görüş alanı içindeki bir panelin üzerine yansıtır, böylelikle
sürücü yola odaklanmayı sürdürebilir. Mevcut hız, navigasyon sistemi
talimatları, Hız Limit Bilgisi ve sollama yapılamaz işareti, telefon ve
eğlence listelerinin yanı sıra diğer öğeler görüntülenir.

1, 3

Yenilik ve teknoloji

Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
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.

BAĞLANTI VE HABER-EĞLENCE.

KONFOR VE İŞLEVSELLİK.

Yenilik ve teknoloji
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BMW ConnectedDrive
Özgürlüğe bağlanın.

40 YILDAN UZUN BİR

SÜREDİR BAĞLANTIDA.
En başından beri geleceğe odaklanan
BMW, 1970'li yıllarda bile bağlantılı
mobilite konusunda öncü durumdaydı.
1999 yılında ise dijital geleceğin bir diğer
kilometre taşı olan, yerleşik SIM kart
özellikli otomobillere geçildi. Ardından
ilk online fonksiyonlar, Google Services
ve BMW Head-up Display gibi yenilikçi
görüntüleme sistemleri sunuldu. Bu
süreçte müşterinin istekleri, her zaman
odak noktasında yer aldı. BMW ilk
premium otomobil üreticisi olarak,
BMW ConnectedDrive Store aracılığıyla
hizmetlerin otomobilden veya evden
esnek bir biçimde rezerve edilmesini
ve ödenmesini mümkün hale getiriyor.
BMW Connected ve Open Mobility
Cloud'un tanıtılmasıyla da BMW ulaşımın
geleceğine yönelik bir sonraki adımı atıyor.

BMW CONNECTED DRIVE
STORE'DA

20'DEN FAZLA HİZMET.

Akıllı BMW ConnectedDrive işlevlerinin
temelini ConnectedDrive Hizmetleri
donanım seçeneği oluşturur. Bu
donanım, tüm sürüşleri rahat ve eğlenceli
bir deneyime dönüştüren Concierge
Hizmetleri veya Online Eğlence gibi
hizmetlerin, kullanıcının kişisel ihtiyacına
göre istenilen zaman ve yerde kolaylıkla
sipariş verilmesini ve süresinin uzatılmasını
sağlayan BMW ConnectedDrive Store'a
erişim sağlar.

BMW CONNECTED
İLE

7/24 BAĞLANTI.

Artık hiçbir yere geç kalmamayı, ya
da BMW'nizin tercih ettiğiniz varış
noktalarını biliyor olmasını ister miydiniz?
Peki otomobilinizin içinde ya da dışında,
güvenilir bir navigasyona sahip olmaya
ne dersiniz? BMW Connected istediğiniz
her türlü bilgiyi istediğiniz yer ve zamanda
sunar. BMW Connected, günlük
mobiliteyi kolaylaştıran ve sürücülerin
varış noktalarına rahat bir şekilde
ve zamanında ulaşmasına yardımcı
olan kişisel ulaşım desteği sunar.
BMW Connected uygulamasıyla en
uygun yola çıkış zamanına yönelik
tavsiyeler gibi ulaşıma ilişkin bilgiler,
istediğiniz zaman akıllı telefonunuz veya
akıllı saatiniz aracılığıyla sunulur ve
kesintisiz bir şekilde otomobilinize iletilir.

Konfor erişim sistemi3, yolcuların aktif bir şekilde anahtar
kullanmadan ön kapılardan girmesini ve bagaj kapağını açmasını
sağlar. Anahtarın örneğin sürücünün pantolon cebinde bulunacak
şekilde yakında olması yeterlidir. Kapıları açmak için kapı kollarına
veya bagaj kapağı düğmesine dokunmak gereklidir.
Arka koltukların çok yönlü şekilde ayarlanması sayesinde
arka ve bagaj bölümü daha esnek şekilde kullanılabilir. Sırtlıklar
40:20:40 oranında katlanabilir ya da altı açıdan birine göre
konumlandırılabilir.. Koltuklar 60:40 oranında 130 milimetre bağımsız
şekilde hareket ettirilebilir 3, 6, 7.
Bağımsız olarak katlanabilen ve öne bakan iki adet koltuklarıyla
üçüncü koltuk sırası3, 5 ekstra iki yolcu için yer sağlar. Otomobile
kolay binilmesi için ikinci sıra koltuklar Easy-Entry işlevi ile öne
doğru katlanabilir.
Eşya saklama alanları, otomobilin içinde ve bagaj bölümünde ek
saklama seçenekleri sunar. Diğer olanakların yanı sıra, arka koltukta iki
bardak tutucu ve ön koltuk sırtlıklarında fileler bulunur. Arka merkez
konsoldaki ve bagaj bölümündeki ilave 12 V güç kaynağı çeşitli
elektronik cihazların bağlanabilmesi için daha fazla seçenek sunar.

CONCIERGE HİZMETLERİ

APPLE CAR PLAY® HAZIRLIĞI.

Concierge Hizmeti1, 3 bir düğmeye
basılarak sürücüyü bir BMW Çağrı
Merkezi yetkilisine bağlar. Çalışan
belirli bir restoranı, en yakın ATM'yi
ya da nöbetçi eczaneyi bulabilir ve
adres bilgilerini BMW'nizin navigasyon
sistemine doğrudan gönderebilir3.

Apple CarPlay® için hazırlık4, seçili
iPhone® işlevlerinin otomobil
içinde kolayca ve kablosuz olarak
kullanılmasını destekler. Bu özellik,
akıllı telefon içeriğinin ve müzik,
iMessage/kısa mesajlar, telefon,
Siri, navigasyon ve belirli üçüncü
taraf uygulamaları gibi içerik ve
fonksiyonların, otomobilin kullanıcı
arayüzü ve ses kontrolü yoluyla
görüntülenmesine ve çalıştırılmasına
olanak tanır.

AYRILMA ZAMANI UYARISI
BMW Connected1, 3, bir sonraki
varış noktasına zamanında varmanızı
sağlamak için uyumlu bir akıllı
telefon veya akıllı saat2 aracılığıyla sizi
hesaplanmış yola çıkış saatinden
haberdar eder. Sistem önerilen
varış süresini gerçek zamanlı trafik
verilerine göre hesaplar.

YENİ BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER
VE GRAN TOURER.
1
2
3

BMW ConnectedDrive Hizmetleri gereklidir.
iPhone ve Apple Watch, BMW Connected sisteminin bir parçası değildir.
Opsiyonel donanım olarak sunulur.

4

Apple CarPlay® uyum ve destek işlevleri iPhone® telefonunun model yılına ve yüklü yazılım
durumuna bağlıdır. Apple CarPlay® hazırlığı kullanımdayken seçilen otomobil bilgileri
kullanıcının telefonuna aktarılır. Cep telefonu üreticisi diğer veri işlemlerinden sorumludur.

5
6
7

Yalnızca BMW 2 Serisi Gran Tourer için sunulur.
BMW 2 Serisi Gran Tourer için standarttır.
225xe iPerformance modeli için sunulmaz.

Elektronik park freni bir tuş aracılığıyla kolaylıkla etkinleştirilebilir.
Bu yerden tasarruf sağlayan tuş sayesinde merkez konsol diğer
fonksiyonlar için daha fazla alana sahiptir.
Güneş Korumalı Arka Camlar ile renkli yan camlar3 doğrudan
güneş ışığına maruz kaldığında otomobilin içinin ısınmasını önler.
B sütunlarının arkasındaki daha koyu renkli camlar daha fazla
güneş ışığını emer. Renkli cam dışarıya dönük görüşü engellemez
ancak arka koltukları meraklı gözlere karşı korur.
Bagaj bölümü ayırma3 filesi eşyaların örneğin sert fren
yapıldığında yolcu bölmesine düşmesini önlemek üzere arka
koltukların arkasına takılabilir. Arka koltuklar katlandığında, ön
koltukların arkasına da takılabilir.
Elektrikli koltuk ayarı3 sürücü ve ön yolcu koltuklarının rahat ve
kolay bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Hafıza işlevi sürücülerin
koltuğu ve dış aynaların arzu edilen ayarlarını kaydetmesini ve istediği
zaman tek bir düğmeye basarak geri alabilmesini mümkün kılar.

TEMEL DONANIM.

LUXURY LINE.

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

 Parlak Siyah vurgulu koyu mat Oksit Gümüş iç kaplamalar belirgin
biçimde sürücüye dönük kokpitin modern estetiğine katkıda bulunur.

 "Grid" Antrasit Kumaştan standart koltuklar her yolculukta modern
görünüm ve oturma konforunu birleştirir.

Bazı temel donanım özellikleri:
 16 inç, V kollu, stil 471 hafif alaşım jantlar1, 2
 Halojen farlar
 Spor deri direksiyon3
 Klima4
 6,5 inç LCD renkli ekran ve USB portuna sahip Radio media
 ECO PRO modunu da içeren Sürüş Deneyimi Kontrolü
 Arka koltuklar için koltuk ayarı5, 6
 40:20:40 oranında bölümlenebilen koltuk sırtlığı
 Eşya saklama alanları

 16 inç, V kollu, stil 4711, 2, Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar, 7J x 16,
205/60 R16 lastiklerle.

1
2
3

225i xDrive ve 225xe iPerformance Active Tourer modellerinde sunulmaz.
220i, 218d, 218d xDrive, 220d ve 220d xDrive Gran Tourer modelleri için sunulmaz.
Deri direksiyon 216i, 218i, 216d, 218d ve 218d xDrive modellerinde standarttır.

4
5
6

Otomatik klima 225xe iPerformance modelinde standart olarak sunulur.
BMW 2 Serisi Gran Tourer için standarttır.
225xe iPerformance modeli için sunulmaz.

Donanım

 Standart donanım
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 Opsiyonel donanım

 İç tasarıma aynı zamanda Luxury Line'ın gelişmiş karakterini de ifade
eden modern bir estetik hakimdir. Standart koltuklar perfore Dakota Mocha
döşemeyle kaplıdır ve konforu yeni bir seviyeye yükseltir. Kaliteli bir ortam
yaratmak üzere Parlak Krom vurgulu "Fineline" Stream ahşap iç kaplamalarla
mükemmel bir uyum sağlar.

 Hem sportif hem de şık çok
fonksiyonlu spor deri direksiyon,
kumanda öğelerini en elverişli
şekilde ulaşabilmek üzere yatay
direksiyon kollarına entegre eder.

Luxury Line dış donanım özellikleri:
 Parlak Krom ön kısma sahip on iki adet özel tasarlanmış çubuklarla
BMW böbrek ızgaralar
 Parlak Krom özel tasarım ön tampon
 17 inç, Çok kollu, stil 481 hafif alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri
mevcuttur
 Otomobilin yan kısmında "Luxury Line" yazısı
(2 Serisi Active Tourer ile sunulmaz)
 Alüminyum eloksallı yan cam çerçeveleri ve cam girinti kaplamaları,
mat Siyah ayna tabanı ve ayna ayağı
 Parlak Krom özel tasarım arka tampon

Luxury Line iç donanım özellikleri:
 BMW yazılı alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
 Özel perfore siyah Dakota deri koltuklar farklı döşeme seçenekleri de
mevcuttur
 Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
 Kontrast dikişli, döşeme renginde ön panel ve ön panel
 İnci Krom vurgularla Fineline Stream ince ahşap iç kaplama farklı
kaplama seçenekleri de mevcuttur
 LED teknolojisi ve Turuncu / Beyaz Ortam ışığına sahip aydınlatma paketi
 Kapı panellerinde özel LED ışık şeritleri
 Sürücü ve ön yolcu için koltuk ısıtması

 17 inç, Çok kollu, stil 547
hafif alaşım jantlar, 7.5Jx17,
205/55 R17 lastiklerle.

SPORT LINE.

Donanım

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

 Standart donanım

 Parlak Krom vurgulu
uzunlamasına ince zımparalı
alüminyumdan iç kaplamalar
ve çok fonksiyonlu Spor Deri
Direksiyon iç tasarımın sportif
havasını yansıtır.

Sport Line dış donanım özellikleri:
 Ön kısmı parlak Siyah özel tasarımlı on çubuklu BMW böbrek ızgaralar
 Parlak Siyah özel tasarım öğelerine sahip ön tampon
 17 inç, Yıldız kollu, stil 379 hafif alaşım jantlar, farklı jant seçenekleri
mevcuttur
 Otomobilin yan kısmında "Sport Line" yazısı
(BMW 2 Serisi Active Tourer 225xe ile birlikte sunulmaz)
 Gövde renginde ayna kapakları, alternatif olarak Siyah
 Parlak Siyah özel tasarım öğelerine sahip arka tampon

Sport Line iç donanım özellikleri:
 BMW yazılı Alüminyum ön kapı eşik kaplamaları
 Kırmızı vurgulu "Race" Antrasit kumaş sürücü ve ön yolcu için spor
koltuklar, alternatif olarak Gri vurgulu; farklı döşeme seçenekleri
mevcuttur
 Çok fonksiyonlu tuşlara sahip spor deri direksiyon
 Krom detaylara sahip otomobil anahtarı
 Parlak Krom vurgularla parlak Siyah iç kaplama, farklı kaplama
seçenekleri mevcuttur
 Kapı panellerinde özel LED ışık şeritleri
 Kontrast dikişli ön panel ve orta konsol (döşeme rengiyle uyumlu)
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 Opsiyonel donanım

 Tüm koltuklarda saf atletik
özellikler sunan turuncu vurgulu
Antrasit Kumaş/Sensatec
kombinasyonunda spor koltuklar
dinamik viraj dönüşlerinde bile
eşit denge sağlar.

 17 inç, Çift kollu, stil 549 hafif
alaşım jantlar, run-flat özellikli,
7,5J x 17, 205/55 R17 lastiklerle.

M SPORT PAKET.

Donanım

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

 Standart donanım

 Çok fonksiyonlu M deri direksiyon
ve Parlak Krom vurgulu Alüminyum
Hexagon iç kaplamalar sportif
işlevsellik ve dinamik ortamı bir
araya getirir.

M Sport paket dış donanım özellikleri:
 Ön rüzgarlık, marşpiyel ve metalik Koyu Shadow difüzör ekine sahip arka
rüzgarlığı içeren M Aerodinamik paketi
 Ön yüzleri parlak Siyah, özel tasarım on adet dikey çubuklu BMW Böbrek
Izgaraları
 Gelişmiş LED farlar1
 17 inç, Çift kollu, stil 483 M hafif alaşım jantlar, alternatif olarak
 18 inç, Çift kollu, 486 M kodlu M hafif alaşım jantlar
 Alçaltılmış M Sport1 süspansiyon, alternatif olarak Standart yürür aksam
 BMW Individual Parlak Siyah Dış Kaplama
 Yanlarda M isimliği
 Metalik Estoril Mavi özel gövde rengi, farklı renk seçenekleri de
mevcuttur

1
2

225xe iPerformance modeli için sunulmaz.
Yalnızca 6 ileri düz şanzıman ile birlikte sunulur.

M Sport Paket iç donanım özellikleri:
 Ön kapı M eşik kaplamaları, sürücü M ayak dayaması
 Özel M görünümünde Antrasit1 "Micro Hexagon" Kumaş/Alcantara
kombinasyonuna sahip Spor ön koltuklar, alternatif olarak
 Sürücü ve ön yolcu için Mavi vurgulu Siyah 'Dakota' deri Spor ön
koltuklar, farklı döşeme seçenekleri de mevcuttur
 M deri direksiyon
 BMW Individual antrasit tavan
 Alüminyum Hexagon iç kaplamalar, farklı iç kaplama seçenekleri de
mevcuttur
 Kontrast dikişli (döşeme renginde) ön konsol ve merkez konsol
 M logolu kısaltılmış vites kolu2
 Turuncu veya beyaz değişken Ortam aydınlatması
 LED teknolojisine sahip aydınlatma paketi
 Kapı kaplamasında özel LED optik fiber
 Özel M logolu otomobil anahtarı
 Değişken spor direksiyon
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 Opsiyonel donanım

 Mavi vurgulu, perfore siyah
Dakota deri spor koltuklar iç kısımda
saf bir yarış pisti atmosferi yaratır.

 17 inç, Çift kollu, stil 483 M hafif alaşım jantlar, 7,5J x 17, 205/55 R17
lastiklerle.

 18 inç, Çift kollu, stil 486 M hafif alaşım jantlar, run-flat özellikli, 8J x 18,
225/45 R18 lastiklerle.

Donanım

BMW iPERFORMANCE.
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Yeni BMW 225xe Active Tourer plug-in hybrid.

Bir plug-in hybrid olarak BMW 225xe iPerformance Active Tourer 136bg (100kW) bir BMW TwinPower Turbo 3 silindirli
benzinli motoru 88bg (65kW) gücünde bir elektrikli motorla bir araya getirir, sistem çıkışı 224bg'dir (165kW). Standart
olarak sunulan elektrikli xDrive sistemi, mükemmel bir çekiş ve güvenilir yön dengesi sunar. Akıllı enerji yönetimi tüm
BMW motor bileşenlerini koordine eder. Seçilen sürüş moduna ve batarya şarj durumuna bağlı olarak elektrikli motor
otomobile kendi kendine güç sağlayabilir veya içten yanmalı motoru destekler. Otomobille seyrederken veya fren yaparken
motor kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Bu enerji elektrikli tahrik sistemi tarafından kullanılmak üzere yüksek
gerilimli lityum iyon bataryada saklanır. Yalnızca elektrik enerjisiyle çalışırken otomobilin menzili yaklaşık 45 km'dir ve azami
125km/sa hıza ulaşır. Ortalama yakıt tüketimi 2,5–2,3l/100 km, CO2 emisyonu 57–52gr/km'dir. Otomobil evde herhangi
bir ev tipi priz kullanılarak şarj edilebilir veya daha rahat şarj için BMW i Wallbox kullanılabilir. BMW yoldayken ev dışı şarj
istasyonlarında şarj edilebilir.

BMW TwinPower Turbo
3 silindirli benzinli motor

Elektrikli motor

Yüksek kapasiteli bataryanın harici şarj portu otomobilin ön sol paneli
üzerindeki klapenin arkasında yer alır. Şarj portu özel bir yalıtım sayesinde
hava koşullarına karşı korunur. Port çevresindeki LED ışık halkası otomobilin
mevcut şarj durumunu gösterir.

BMW eDrive teknolojisi, tamamen elektrikli, emisyonsuz sürüş (ör. şehir içi)
ile dinamik sürüş performansı ve uzun menzil olanağıyla iki farklı dünyanın en
iyi yönlerini bir araya getirir. Akıllı enerji yönetimi elektrikli motor ve yanmalı
motor arasındaki etkileşimi kontrol eder ve ikisinin de etkileyici verimliliğini
kullanıma sunar.

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

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında daha fazla bilgi için lütfen teknik bilgilere bakın
veya Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcınıza danışın.

Lityum iyon yüksek
gerilimli batarya

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

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

 Standart donanım

 Arka oturma sırasında üç tam
boyutlu koltuk yer alır. Sırtlıklar
40:20:40 oranında katlanabilir.

 Adaptif LED farlar tamamen LED teknolojisine sahip kısa ve uzun huzmeli
farlar ile sinyal lambalarını içerir. Donanım ayrıca BMW Seçici Far, viraj ışıkları,
gündüz farları ve otomobilin önündeki yolun mükemmel şekilde aydınlatılması
ve karanlıkta daha iyi bir görüş kabiliyeti için değişken aydınlatma kontrolüne
sahip Adaptif Farları içerir.

 LED sis farları8 sisli veya yağışlı havalarda kısa mesafeli görüşü arttırarak
güvenlik sağlar. Işığın rengi belirgin şekilde gün ışığına benzer. Aynı zamanda
çok az enerji harcar ve çok uzun bir kullanım ömrü vardır. Sis farları otomobilin
ön kısmına son teknoloji ve modern bir görünüm kazandırır.

 8 ileri Steptronic Sport şanzıman2 sportif vites değiştirmeye olanak
sağlar. Vites değişimleri otomatik veya vites değiştirme kanatçıkları veya
vites kolu kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilebilir.

 Alüminyum görünümlü tavan rayları çok işlevli BMW port bagaj ünitesine
temel oluşturur.

 Konfor erişim sistemi, yolcuların aktif bir şekilde anahtar kullanmadan
ön kapılardan girmesini ve bagaj kapağını açmasını sağlar. Anahtarın
örneğin sürücünün pantolon cebinde bulunacak şekilde yakında olması
yeterlidir. Kapıları açmak için kapı kollarına veya bagaj kapağı düğmesine
dokunmak gereklidir.

 Eşya saklama alanları, otomobilin içinde ve bagaj bölümünde çeşitli ek
saklama seçenekleri sunar.

1
2

Yalnızca BMW 2 Serisi Gran Tourer için sunulur.
Yalnızca 218d, 218d xDrive, 220d, 220d xDrive Gran Tourer ve Active Tourer ve
225i Active Tourer modellerinde sunulur.

3
4

216i, 218i, 220i ve 216d modellerinde sunulmaz.
225xe iPerformance için 6 ileri Steptronic şanzıman.

 Opsiyonel donanım

 Bağımsız olarak1 katlanabilen
ve öne bakan iki adet koltuklarıyla
üçüncü koltuk sırası ekstra iki
yolcu için yer sağlar.

 Panoramik cam tavan açıldığında
bol miktarda temiz havanın içeri
girmesini sağlar. Kapatıldığında
iç tasarımda parlak, ışıkla dolu bir
atmosfer yaratır. Bir düğmeye
basılarak veya uzaktan kumanda
yardımıyla tam otomatik olarak açılır
ve kapanırken, kaydırma ve kaldırma
işlevine, elektrikli yan perdelere
ve bir rüzgar koruyucuya sahiptir.

 Chrome Line dış tasarım özellikleri son derece parlak alüminyumdan
ve mat siyah kontrastlı, cazip vurgu öğelerine sahiptir.
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 Kısa aralıklı vites değiştirme oranları ve hızlı motor devri geçişleri
sayesinde 8 ileri Steptronic şanzıman3, 4 olağanüstü bir sürüş konforu,
daha akıcı vites değiştirme ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
 Çift debriyaj teknolojisine sahip 7 ileri Steptronic şanzıman5, 6, özellikle
akıcı vites geçişleri ve olağanüstü sürüş konforuyla düşük yakıt tüketimini
bir araya getirir.

 Arka koltuklar için uzaktan sırtlık kilidi açma özelliği arka koltuk7 sırtlıklarının
bir düğme yardımıyla rahatlıkla bagaj bölümü içerisinden açılabilmesini ve
katlanmasını sağlar.

 İkinci koltuk sırasının arkasındaki bagaj bölümü ayırma filesi eşyaların
yolcu bölmesine düşmesini önler.

5
6

Yalnızca 216d ve 218i Grand Tourer ve Active Tourer modellerinde sunulur.
220i Gran Tourer ve Active Tourer modellerinde standarttır.

 Bagaj bölümü seçenekleri arka koltukların çeşitli şekillerde ayarlanabilmesi7
ve bölünebilir arka koltuk sırtlığı sayesinde oldukça esnektir.

7
8

BMW 2 Serisi Gran Tourer için standarttır.
225xe iPerformance modeli için sunulmaz.

DONANIMDA ÖNE ÇIKANLAR.

Donanım

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

 Standart donanım
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 Opsiyonel donanım

 Navigasyon Plus3; BMW Head-Up
Display1, Dokunmatik iDrive Butonu,
yerleşik 8,8 inç dokunmatik ekran
ve yüksek çözünürlüklü 5,7 inç TFT
ekranlı gösterge paneline sahiptir.
Sistem iDrive Dokunmatik Butonu,
doğrudan menü kontrolü düğmeleri
ve altı ya da sekiz işlevsel yer işareti,
ses kontrolü veya etkileşimli bölme
grafikler içeren dokunmatik ekran
aracılığıyla sezgisel olarak kullanılır.

 Tam renkli BMW Head-Up
Display1 sürüşle ilgili tüm bilgileri
sürücünün görüş alanı içindeki bir
panelin üzerine yansıtır, böylelikle
sürücü yola odaklanmayı sürdürebilir.
Mevcut hız, navigasyon sistemi
talimatları, Hız Limit Bilgisi ve sollama
yapılamaz işareti, telefon ve eğlence
listelerinin yanı sıra diğer öğeler
görüntülenir.

 İki bölgeli kontrole2 ve otomatik sıcaklık kontrolüne sahip otomatik klima,
sürücü ve öndeki yolcu için ayrı kontrollere sahiptir. Aynı zamanda Otomatik
Hava Çevrimi (AAR), Mikro aktif bir karbon partikül filtresi, bir buğulanma ve
güneş sezicisinin yanı sıra arka havalandırma kontrollerini içerir.

 Harman Kardon 7.1 Surround Ses sistemi on iki hoparlörüyle iç tasarımın
ses karakterine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır ve olağanüstü bir müzik
deneyimini garanti eder. Tweeter ve subwoofer hoparlörler mükemmel,
güçlü bir ses aralığı sunar. Hoparlörün şık alüminyumdan ön kısımlarındaki
"Harman/Kardon" yazısı üst düzey görünümü yansıtır.

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

 Donanım ödemeli İnternet bağlantısına izin veren, LTE standardında
yerleşik bir WiFi6 etkin alanı içerir. Otomobil servis sağlayıcısına ait ücretli bir
etkin alan tarifesiyle yerleşik SIM kartı aracılığıyla bağlanır.

 Kablosuz şarj özellikli telefon4, bir kablosuz şarj yuvası içerir. Tavan anteni
bağlantısı mobil sinyal alımını iyileştirir. İki mobil telefon ve bir müzik çalar,
Bluetooth yoluyla eşzamanlı olarak bağlanabilir. Ayrıca, Bluetooth Office ve
WiFi etkin noktasına yönelik teknik kapasite

 Apple CarPlay® için hazırlık5, seçili iPhone® işlevlerinin otomobil içinde
kolayca ve kablosuz olarak kullanılmasını destekler. Bu özellik, akıllı telefon
içeriğinin ve müzik, iMessage/kısa mesajlar, telefon, Siri, navigasyon ve
belirli üçüncü taraf uygulamaları gibi içerik ve fonksiyonların, otomobilin
kullanıcı arayüzü ve ses kontrolü yoluyla görüntülenmesine ve çalıştırılmasına
olanak tanır.

 Sürüş Asistanı Plus7, 8 donanımı güvenlik ve konfor açısından açıkça fark
edilebilen bir gelişme sunar. Yaklaşma kontrolü uyarısı ve şehir içi fren
uyarısı içeren Yaya uyarısı işlevini, Şerit Terk Uyarısı, Otomatik Uzun Far
Fonksiyonu, Hız Limit Bilgisi, Dur & Kalk İşlevli kamera tabanlı cruise control
özelliklerinin yanı sıra Trafik sıkışıklığı asistanını da içerir.

 Park asistanı9 yola paralel park etmeyi kolaylaştırır. Sistem, düşük hızda
yanından geçtiği potansiyel boşlukları ölçerek çalışır. Uygun bir alan
bulunduğunda Park Asistanı direksiyonun yönetimini üstlenirken sürücü
doğru vitesi seçmekten, gaz ve fren pedallarına basmaktan sorumludur.

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.
2
225xe iPerformance modelinde standarttır.
3
BMW ConnectedDrive'ın bir parçası olarak, sistem belirli Avrupa ülkelerinde haritaları
üç yıl boyunca yılda dört kez otomatik olarak, lisans ücreti gerektirmeden günceller.
1

WiFi etkin noktası maksimum LTE standardında İnternet kullanımına yönelik olarak tüm
otomobil gerekliliklerini karşılar. Kullanım ücrete tabidir.
Bu fonksiyonun çalışması, karanlıkta, siste veya parlak ışık yansıması sırasında sınırlı olabilir.
8
Yalnızca ek donanımla birlikte sunulur.
9
Yalnızca Park Mesafe Kontrolü (PDC) ile birlikte sunulur.
6

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. WiFi etkin noktası en yüksek LTE standardında otomobil içi İnternet
kullanımını mümkün kılar. Kullanım ek ücrete tabidir.

5

Apple CarPlay® uyum ve destek işlevleri iPhone® telefonunun model yılına ve yüklü
yazılım durumuna bağlıdır. Apple CarPlay® hazırlığı kullanımdayken seçilen otomobil
bilgileri kullanıcının telefonuna aktarılır. Cep telefonu üreticisi diğer veri işlemlerinden
sorumludur.

7

DIŞ TASARIM RENKLERİ DÜNYASI.

Donanım

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

 Standart donanım

 Opsiyonel donanım

M SPORT PAKET

 Opak 300 Alp Beyazı1

 Opak 668 Siyah

 Metalik 475 Safir Siyah2

 Metalik C06 Metalik Flamenko Kırmızı

 Metalik A83 Buzul Gri2

 Metalik A89 Metalik Mavi / Imperial

 Metalik A96 Beyaz / Mineral2

 Metalik C10 Mediterranean Mavi

 Metalik B39 Gri / Mineral2

 Metalik C2S Jucaro Beji

 Metalik B53 Sparkling Kahverengi

[ BMW Tasarlayıcı ] Kendinize ait kişiselleştirilmiş BMW otomobilinizi yaratmak için
Tasarlayıcı’yı kullanın. Tüm mevcut motor, renk ve donanım seçenekleri arasında tercihinizi
yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: www.bmw.com.tr

[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 yansıtamayabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle renk

 Metalik C1X Sunset Turuncu

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

 Metalik B45 Estoril Mavi3

M Sport paket için standart olarak sunulur.
M Sport paket için opsiyonel olarak sunulur.
Yalnızca M Sport paket için sunulur.

36 | 37

İÇ TASARIM RENKLERİ.

Donanım

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

KUMAŞ

KUMAŞ/
ALCANTARA
KOMBİNASYONU

İÇ KAPLAMA

Aşağıdakilerle sunulur:

Aşağıdakilerle sunulur:

 Temel Donanım

Grid kumaş
EGAT Antrasit1

 Sport Line

Kumaş/Sensatec
kombinasyonu
KKFIX Antrasit,
Turuncu vurgulu

 Temel Donanım

4FS Mat Koyu
Gümüş Oksit, parlak
Siyah vurgu
kaplamalı

 Temel Donanım

Race kumaş
ERL1 Antrasit,
Gri vurgu2

 Temel Donanım
 Sport Line

Kumaş/Sensatec
kombinasyonu
KFL1 Antrasit,
Gri vurgulu2

 Luxury Line
 Sport Line

4LZ Parlak Krom
vurgulu Fineline
Tide Ahşap kaplama

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4LR Parlak Krom
şeritli Fineline
Stream ahşap
kaplama

DERİ

Aşağıdakilerle sunulur:
 M Sport paket

SENSATEC

KUMAŞ/SENSATEC
KOMBİNASYONU

Aşağıdakilerle sunulur:

 Standart donanım

Micro Hexagon
kumaş-Alcantara
kombinasyonu
HMAT Antrasit,
Mavi vurgu

Aşağıdakilerle sunulur:
 Temel Donanım

Dakota deri
LCSW Siyah

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4LS Alüminyum,
uzunlamasına ince
zımparalı, Parlak
Krom şeritli

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Mocha perfore
PDMY 'Dakota' deri.

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

4LU Parlak siyah,
parlak krom şerit.

 M Sport paket

4WE Alüminyum
Hexagon, Parlak
Krom vurgu
çizgisiyle birlikte

Aşağıdakilerle sunulur:
 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line

Sensatec
KCSW Siyah

 M Sport paket

Dakota deri
PDN4 Siyah perfore,
Mavi vurgu

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line

Sensatec
KCCX İstiridye

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

Dakota Deri
PDOA İstiridye,
perfore, Gri vurgulu

BMW INDIVIDUAL
TAVAN DÖŞEMESİ
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

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

Dakota deri
PDSW Siyah
perfore, Gri vurgu

 Temel Donanım
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport paket

1

İç tasarım rengi seçilen döşeme rengine bağlıdır.

Aşağıdakilerle sunulur:

2

Yalnızca standart koltuklarla birlikte sunulur.
Yalnızca spor koltuklarla birlikte sunulur.

BMW Individual
tavan 775 Antrasit
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 Opsiyonel donanım

JANTLAR VE LASTİKLER.

ORİJİNAL BMW AKSESUARLARI.

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

 Standart donanım

 16 inç, Çift kollu, stil 4731, 2,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7J x 16, 205/60 R16 lastiklerle.

 16 inç, türbin stili,
stil 4721, 2, hafif alaşım jantlar,
BMW EfficientDynamics,
Orbit Grisi, parlatılmış jantlar,
7J x 16, 205/60 R16 lastiklerle.

 17 inç, V kollu, stil 4794,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7,5J x 17, 205/55 R17 lastiklerle.

 17 inç, Çok kollu, stil 546
hafif alaşım jantlar, 7.5Jx17,
205/55 R17 lastiklerle.

 18 inç, Y kollu, stil 484, Koyu Gri, parlak işlenmiş, hafif alaşım jantlar,
runflat özellikli 8J x 18, 225/45 R18 lastiklerle.

1
2

220i, 218d, 218d xDrive, 220d ve 220d xDrive Gran Tourer modelleri için sunulmaz.
225i xDrive ve 225xe iPerformance Active Tourer modellerinde sunulmaz.

3
4

 17 inç, Çift kollu, stil 3853,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7,5J x 17, 205/55 R17 lastiklerle.

225i xDrive’da standart olarak sunulur.
220i, 218d, 218d xDrive, 220d ve 220d xDrive Gran Tourer’da standart olarak sunulur.

 Opsiyonel donanım
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 Aksesuarlar

 Siyah renkli ve titanyum
gümüşü yan çıtalara sahip modern
port bagaj 420 litre kapasiteye
sahiptir ve tüm BMW port bagaj
sistemleriyle uyumludur. Her iki
yandan açılabilme özelliğine ve iki
yanda yüklemeyi kolaylaştıran ve
hırsızlığı önleyen üçlü kilitleme
sistemine sahiptir.

 18 inç, Çok kollu, stil 512,
hafif alaşım jantlar, runflat özellikli,
8J x 18, 225/45 R18 lastiklerle.

 16 inç, V kollu, stil 471,
Reflex Gümüş hafif alaşım jantlar,
7J x 16, 205/60 R16 lastiklerle.

Donanım

 19 inç, Çift kollu, stil 766 M,
Bicolor, mat Siyah BMW M
Performance hafif alaşım jantlar,
parlak işlenmiştir. Run-flat karma
lastiklerle TPMS yazlık jant seti.

 Yaklaşık 12 aylık – 4 yaş arasındaki
çocuklar için (yaklaşık 9–18 kg)
patentli hava yastıklı koltuk.
 Boyutları yaklaşık 3 – 12 yaş
arasındaki çocuklar için (yaklaşık
15–36 kg) ayarlanabilir. Baş bölgesinde
darbelere karşı olağanüstü bir
koruma için patentli havalı
yastıkları ve ISOFIX bağlantıları.

 Üniversal tutucunun boyutu ayarlanabilir ve Seyahat ve Konfor sistemine
ait ayrıca sunulan temel taşıyıcıdaki yerine takılır. Seyahat ve Konfor tablet
güvenlik muhafazası içindeki, 7 ila 11 inç arası çeşitli Apple ve Samsung
tabletler için güvenli koruma sunar. 360° döndürülebilir, yatırılır ve istenen
pozisyonda sabitlenir.

 Dört kenarı yüksek dayanıklı,
kaymaz, su geçirmez paspas bagaj
bölümünü toz ve neme karşı korur.

 Kusursuz şekilde yerine
oturan her türlü hava koşuluna
uygun paspaslar, yükseltilmiş
kenarları ve şık tasarımıyla ön
ayak boşluğunu neme ve toza
karşı korur.

 Katlanabilir kompakt arka bisiklet taşıyıcısı, hafif ancak sağlamdır ve
60kg'a kadar ağırlık taşıyabilir. Römork çeki topuzuna hızlı ve sağlam şekilde
takılabilir ve iki adede kadar bisiklet veya e-bisiklet taşıyabilir. Katlandığında
bagaj bölümü tepsisinde saklanabilir; böylece sıçramalara ve çarpışmaya
karşı korunur.

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

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

218i*

220i6

216d*

218d*
218d xDrive*

220d*
220d xDrive*

([1595])

1495 [1505]

1515 [1555]
[1545] ([1615])
(1595 [1615])

([1735])

Boş ağırlık AB (xDrive)1

kg

1485

1490 [1515]

[1560]

1555 [1575]

1590 [1615]
(1665 [1685])

[1630] ([1690])

İzin verilen maksimum (xDrive)

kg

1910

1935 [1945]

[1970]

([2090])

1965 [1975]

2005 [2040]
[2045] ([2105])
(2085 [2100])

([2180])

İzin verilen maksimum (xDrive)

kg

2055

2060 [2090]

[2140]

2130 [2155]

2170 [2205]
(2245 [2265])

[2220] ([2280])

İzin verilen yük (xDrive)

kg

525

525

[525]

([525])

525

525 ([525])

[525] ([525])

([515])

İzin verilen römork yükü, frensiz
(xDrive)2

[630] ([630])

695

695 [695]

[730]

([750])

705 [705]

725 [725]
(750 [750])

630 [630]

kg

[735] ([750])

–

630 [630]
(630 [630])

1300/1300
[1300/1300] [1500/1500]
(1600/1600 ([1600/1600])
[1600/1600])

[750] ([750])

–

218d*
218d xDrive*

[1480]

216d*

1430 [1460]

225i xDrive6

1425

220i6

kg

www.bmw.com.tr

218i*

Boş ağırlık AB (xDrive)1

216i*

216i*

225xe
iPerformance*

TEKNİK VERİLER.

BMW 2 SERİSİ GRAN TOURER.
220d*
220d xDrive*

BMW 2 SERİSİ ACTIVE TOURER.

Ağırlık

İzin verilen römork yükü, frenli, maks.
%12 eğim/maks. %8 eğim (xDrive)2
Bagaj bölümü kapasitesi

Ağırlık

kg

1100/1100

1300/1300
[1300/1300]

[1500/1500]

([1600/1600])

1300/1300
[1300/1300]

l

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

468–1510

400–1350

3/4

3/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

3/4

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

1499

1499

1998

1998

1496

1995

1995

1499

bg (kW)/dev/
dk

cc

80 (109)/
4300–6500

103 (140)/
4500–6500

141 (192)/
5000–6000

170 (231)/
5000–6000

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

100 (136)/
4400

Nm/dev/dk

190/
1380–3800

220/
1480–4200

280/
1350–4600

350/
1350–4500

270/
1750–2250

350/
1750–2500

400/
1750–2500

220/
1250–4300

eDrive motor
kW (hp)

–

–

–

–

–

–

–

65 (88)

Maks. tork

Nm

–

–

–

–

–

–

–

165

Şarj süresi (%0–80) / (%0–100)

kWsa

–

–

–

–

–

–

–

Li-Ion/6,1

km

–

–

–

–

–

–

–

41–45/–

sa

–

–

–

–

–

–

–

1,9 / 2,5

Sürüş konfigürasyonu

Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli

Standart şanzıman (xDrive)

6 ileri düz

6 ileri düz

7 ileri
Steptronic

Dört çeker
(Sekiz ileri
Steptronic)

Önden çekişli
6 ileri düz

Önden çekişli/ Önden çekişli/
Electric
Dört çeker
Dört çeker
all-wheel drive
6 ileri düz
6 ileri düz

Sekiz ileri
Steptronic
(Sekiz ileri
Steptronic)

(Altı ileri
Steptronic)

Performans
210 [210]
(209 [209])

[224] ([222])

([202])

–

–

–

[125]

11,1 [11,1]

9,0 [9,1]
(8,8 [9,0])

[7,6] ([7,5])

([6,7])

Azami hız (xDrive)

km/sa

190

205 [205]

[229]

([235])

195 [194]

Top electric speed

km/sa

–

–

–

–

sn

11,3

9,3 [9,3]

[7,4]

([6,3])

[630]

kg

730

735 [735]

[750]

750 [750]

İzin verilen römork yükü, frenli, maks.
%12 eğim/maks. %8 eğim (xDrive)2

kg

1100/1100

1500/1500
[1500/1500]

[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]

1500/1500
[1500/1500]
(1600/1600
[1600/1600])

[1500/1500]
([1600/1600])

l

645–1905

645–1905

645–1905

645–1905

645–1905

645–1905

Bagaj bölümü kapasitesi
BMW TwinPower Turbo engine
Silindir/valf
Hacim
Nominal güç/nominal motor devri
Azami tork/motor devri

3/4

3/4

4/4

3/4

4/4

4/4

1499

1499

1998

1496

1995

1995

80 (109)/
4300–6500

103 (140)/
4500–6500

141 (192)/
5000–6000

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

190/1380–3800

220/1480–4200

280/1350–4600

270/1750–2250

350/1750–2500

400/1750–2500

Önden çekişli

Önden çekişli

Önden çekişli

Önden çekişli

Önden çekişli/
Dört çeker

Önden çekişli/
Dört çeker

6 ileri düz

6 ileri düz

7 ileri Steptronic

6 ileri düz

6-speed manual
(6-speed manual)

Sekiz ileri Steptronic
(Sekiz ileri
Steptronic)

km/sa

188

205 [205]

[222]

192 [192]

207 [207]
(205 [205])

[220] ([218])

sn

11,7

9,5 [9,6]

[7,6]

11,5 [11,5]

9,4 [9,4] (9,1 [9,4])

[8,0] ([7,8])

cc
bg (kW)/dev/
dk
Nm/dev/dk

Sürüş konfigürasyonu

Performans
Azami hız (xDrive)

Yakıt tüketimi4, 5
5 kişilik (xDrive) / 7 kişilik (xDrive)
şehir içi

/100km

7,1 / 7,4

7,3 [7,2] / 7,3 [7,2] [7,1–7,4] / [7,2–7,5] 4,9 [4,7] / 4,9 [4,7]

5,4 [5,2] (5,9 [5,4]) /
5,3 [5,3] (5,9 [5,4])

[5,1] ([5,4]) /
[5,1] ([5,4])

5 kişilik (xDrive)/ 7 kişilik (xDrive)
şehir dışı

l/100km

5,1 / 5,3

5,0 [5,2] / 5,2 [5,3] [5,0–5,4] / [5,1–5,5] 4,1 [4,3] / 4,1 [4,3]

4,1 [4,2] (4,8 [4,5]) /
4,2 [4,4] (4,8 [4,5])

[4,3] ([4,6]) /
[4,3] ([4,6])

Ortalama 5 kişilik (xDrive) / 7 kişilik
(xDrive)

l/100km

5,9 / 6,1

5,9 [6,0] / 6,0 [6,0] [5,8–6,1] / [5,9–6,3] 4,4 [4,4] / 4,4 [4,5]

4,6 [4,6] (5,2 [4,8]) /
4,6 [4,7] (5,2 [4,8])

[4,6] ([4,8]) /
[4,6] ([4,9])

5 kişilik (xDrive) / 7 kişilik (xDrive)
ortalama CO2 emisyonu

gr/km

Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık,

l

Lastik boyutları

Şehir içi (xDrive)

l/100km

7,0

7,3 [7,1]

[7,0–7,2]

([7,6–7,9])

4,9 [4,6]

5,5 [5,2]
(6,0 [5,3])

Şehir dışı (xDrive)

l/100km

5,0

4,9 [5,0]

[4,8–5,1]

([5,2–5,6])

3,9 [4,1]

4,0 [4,1]
(4,5 [4,4])

[4,1] ([4,3])

–

Ortalama (xDrive)

l/100km

5,8

5,8 [5,8]

[5,6–5,9]

([6,1–6,4])

4,3 [4,3]

4,5 [4,5]
(5,1 [4,7])

[4,4] ([4,7])

([2,3–2,5])

–

–

–

–

–

–

–

[13,4–13,7]

[117] ([124])

([52–57])

51

36

kWsa/100
km

CO2 emisyonu, ortalama (xDrive)

gr/km

132

132 [132]

[127–134]

([139–147])

112 [113]

119 [119]
(133 [124])

Yakıt deposu kapasitesi, yaklaşık,

l

51

51

51

51

51

51

134 / 139

134 [137] /
137 [137]

[132–140] /
[134–143]

116 [117] /
116 [117]

120 [121]
(137 [127]) /
121 [125]
(137 [127])

[121] ([128]) /
[122] ([129])

51

51

51

51

51

51

205/60 R 16 V

205/60 R 16 V

205/55 R 17 V

205/60 R 16 V

205/55 R 17 W

205/55 R 17 W

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Jantlar/lastikler

Yakıt tüketimi4, 5

Consumption range, combined

630 [630]

750 [750]
(750 [750])

0 –100km/sa hızlanma (xDrive)

Güç aktarımı

0 –100km/sa hızlanma (xDrive)

630

Standart şanzıman (xDrive)

Lithium-ion high-voltage battery
Battery type/net battery capacity

kg

Güç aktarımı

Maks. güç

Electric range/Maximum total range,
combined3

İzin verilen yük (xDrive)
İzin verilen römork yükü, frensiz
(xDrive)2

[5,0] ([5,4])

–

Jant boyutları
Malzeme

Jantlar/lastikler
Lastik boyutları
Jant boyutları
Malzeme

205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W
7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

Hafif alaşım

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 başta kişisel sürüş stili, rotanın özellikleri, harici sıcaklık, ısıtma/klima ve ön şartlandırma koşulları olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır.
4
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.
5
Belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu verileri, onay sırasında yürürlükte olan (AB) 715/2007 sayılı Avrupa Birliği Mevzuatı tarafından tanımlanan 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. * ile işaretli otomobillere ilişkin rakamlar yeni WLTP mevzuatı kapsamında belirlenmiştir ve uyum amacıyla yeniden NEDC rakamlarına
dönüştürülmüştür. Bu otomobiller için burada belirtilenler dışındaki değerler vergi ve CO2 emisyonunu temel alan diğer otomobille ilgili ücretlerin hesaplanmasında kullanılabilir.
6
Bu değerlerin geçerli olduğu modeller/motorlar 15/04/2018 tarihine kadar sipariş edilebilir. Mevcut olup olmadığı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya
geçiniz.
1
2

[ ] içindeki rakamlar Steptronic şanzımanlı otomobillere aittir.

BMW 220i* ACTIVE TOURER SPORT LINE:
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli benzinli motor, 192bg (141kW), 18 inç, Yıldız kollu,
stil 512 hafif alaşım jantlar, metalik Sunset Turuncu gövde rengi, turuncu vurgulu
Antrasit Kumaş/Sensatec kombinasyonu koltuklar, Parlak Krom vurgulu uzunlamasına
ince zımparalı Alüminyum iç kaplamalar.
BMW 220D XDRIVE GRAN TOURER M SPORT PAKET:
BMW TwinPower Turbo 4 silindirli dizel motor, 190bg (140kW), 18 inç, Çift kollu,
stil 486 M hafif alaşım jantlar, metalik Estoril Mavi gövde rengi, Mavi vurgulu Dakota
Siyah deri koltuklar, Parlak Krom vurgulu Alüminyum Hexagon iç kaplamalar.
BMW 225XE iPERFORMANCE ACTIVE TOURER SPORT LINE:
BMW TwinPower Turbo 3 silindirli benzinli motor ve 224bg (165kW) çıkış gücüne
sahip elektrikli motor, 17 inç, Çift kollu, stil 549, M hafif alaşım jantlar, metalik
Buzul Gri gövde rengi, gri vurgulu Dakota Oyster deri koltuklar, Parlak Krom vurgulu
uzunlamasına ince zımparalı Alüminyum iç kaplamalar.
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 09/01/2018'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.
* Bu değerlerin geçerli olduğu modeller/motorlar 22/12/2017 tarihine kadar sipariş edilebilir.
Mevcut olup olmadığı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen BMW Yetkili Satıcınız ile bağlantıya geçiniz.
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